
  

                                                                                                               
    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“         

 

С П И С Ъ К 

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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.201 – МИГ - МЪГЛИЖ, 

КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО, ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ 

№ 
Проектно предложение № 

Наименование 

на проекта 

Наименование на 

кандидата 
Основание за отхвърлянето им 

 

 

 

1. 

BG06RDNP001-19.201-0002 

Денка Петкова 

Георгиева 

(Булстат за 

свободни 

професии) 

Инвестиции в 

земеделското стопанство 

на ЗП Денка Георгиева 

Проектното предложение НЕ покрива 

критериите за Техническа и финансова 

оценка, получава 5 точки и НЕ може да бъде 

финансиран. 

 

 

2. 

BG06RDNP001-19.201-0003 

ЗП Пенка 

Богданова 

Александрова 

Инвестиции в 

земеделското стопанство 

на ЗП Пенка 

Александрова 

На основание Условия за НЕдопустимост на 

кандидатите и Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове в 

процедура чрез подбор не могат да участват и 

безвъзмездна финансова помощ не се предоставя 

на лица, за които са налице обстоятелства за 

отстраняване от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 

от Закона за обществени поръчки или които не 

са изпълнили разпореждане на Европейската 

комисия за възстановяване на предоставената им 

неправомерна и несъвместима държавна помощ. 

Кандидатите са длъжни да декларират, че не 

попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 



  

25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 3). 

Потенциалните кандидати не могат да участват в 

процедурата за подбор на проектни предложения 

и да получат безвъзмездна финансова помощ. На 

етап ОАСД Проектното предложение се 

отхвърля.  
 

 

 

3. 

BG06RDNP001-19.201-0004  

 
ЗП Мария 

Йорданова 

Бонева 

Модернизиране на 

земеделското стопанство 

на ЗП Мария Йорданова 

Бонева  

  

Проектното предложение НЕ покрива 

критериите за Техническа и финансова 

оценка, получава 5 точки и НЕ може да бъде 

финансиран. 

 

 

 

4. 

 

BG06RDNP001-19.201-0006 

 

ЗП Ивайло 

Иванов Радев  

 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на ЗП Ивайло Иванов 

Радев, чрез инвестиции в 

земеделска техника 

На основание Условия за НЕдопустимост на 

кандидатите и Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове в 

процедура чрез подбор не могат да участват и 

безвъзмездна финансова помощ не се предоставя 

на лица, за които са налице обстоятелства за 

отстраняване от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 

от Закона за обществени поръчки или които не 

са изпълнили разпореждане на Европейската 

комисия за възстановяване на предоставената им 

неправомерна и несъвместима държавна помощ. 

Кандидатите са длъжни да декларират, че не 

попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 

25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 3). 

Потенциалните кандидати не могат да участват в 

процедурата за подбор на проектни предложения 

и да получат безвъзмездна финансова помощ. На 

етап ОАСД Проектното предложение се 

отхвърля.  
 

 

5. BG06RDNP001-19.201-0009  
„Силмик“ ЕООД 

 

"Закупуване на техника и 

оборудване на земеделско 

стопанство за отглеждане 

на насаждения по изцяло 

биологичен способ" 

На основание Условия за НЕдопустимост на 

кандидатите и Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове в процедура 

чрез подбор не могат да участват и безвъзмездна 



  

финансова помощ не се предоставя на лица, за 

които са налице обстоятелства за отстраняване от 

участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени 

поръчки или които не са изпълнили разпореждане 

на Европейската комисия за възстановяване на 

предоставената им неправомерна и несъвместима 

държавна помощ. Кандидатите са длъжни да 

декларират, че не попадат в някоя от категориите, 

посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение 

№ 3). Потенциалните кандидати не могат да 

участват в процедурата за подбор на проектни 

предложения и да получат безвъзмездна финансова 

помощ. На етап ОАСД Проектното предложение се 

отхвърля.  

 

 

Председтел на комисията  ……..п……………/Заличени данни съгласно ЗЗЛД/ 

Съгласно Заповед № РД - 3/12.03.2019 г. 


