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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 № BG06RDNP001-9.001 по Мярка 9 "Учредяване на групи и
организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

№

1

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН

BG06RDNP001-9.001-0011

Наименование на кандидата

"БЕ МЕ ГРУП" ООД

Наименование на проектното
предложение

"БЕ МЕ ГРУП" - ДА
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

Основание за отхвърляне
(посочват се конкретните основания, а не само препратки към
документите и условията, които не са изпълнени)
На кандидатът е изпратено уведомително писмо в ИСУН с №
BG06RDNP001-9.001-0011-M001 на 23.11.2018 г. за установени
липси/нередовности и му е определен 15 - дневен срок за тяхното
отстраняване, като крайната дата за представяне на отговор е
08.12.2018 г. Видно от ИСУН, кандидатът е отворил, изпратеното му
уведомително писмо на 26.11.2018 г. До изтичане на крайния срок,
кандидатът не е представил отговор на изпратеното му уведомително
писмо.
Констатираните несъответствия, изложени в уведомителното писмо
са следните:
В съответният Раздел 12. „Прикачени електронно подписани
документи” на Проектното предложение в ИСУН не е представена
Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец съгласно
Приложение № 10, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката. Вместо това са прикачени само приложенията към
същинската декларация – pdf варианти на Таблици 1,2,3 и 4 –
Приложения към същинската Декларация. Kандидатът "БЕ МЕ
ГРУП" ООД не отговаря на изискванията на т. 3 от Раздел 11.1 и т. 8
от Раздел 11. 2 от Условията за кандидатстване по Процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-9.001
Подробните мотиви за недопускане до техническа и финансова
оценка са изложени в уведомително писмо до кандидата –
Приложение 126_25
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BG06RDNP001-9.001-0029

BG06RDNP001-9.001-0032

Градинар Груп ООД

"Дад'с Хъни" ООД
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Модернезиране на биологична
овощна градина в с. Нова
Върбовка

Кандидатът - група на производители не отговяря на изискването на
т. 4.4. от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване, тъй като за втора прогнозна година
след датата на признаване е посочил, че предлаганата на пазара
продукция произведена от членовете му е на стойност 12 130 лева,
което е по-малко от минималната стойност от 25 000 лева.
Подробните мотиви за недопускане до техническа и финансова
оценка са изложени в уведомително писмо до кандидата –
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Стратегия за развитие на
организация на
производителите на пчелни
продукти "Дад'с Хъни" ООД.

Кандидатът - организация на производители не отговяря на
изискването на т. 4.1. и 4.12. от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, тъй
като членът на организацията - Пламен Андонов Петков с ЕГН
7901047923 не е регистриран в ИСАК и не е регистриран като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн.,
ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като производител на такива земеделски
продукти, за които организацията е призната.
Подробните мотиви за недопускане до техническа и финансова
оценка са изложени в уведомително писмо до кандидата –
Приложение 126_25

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.

