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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-7.002 – Училище 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, 

която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

№ 

Рег.№ на 

проектното 

предложение от 

ИСУН 2020 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и финансова оценка (посочват се 

конкретните основания, а не само препратки към документите и условията, които 

не са изпълнени)  

1 
BG06RDNP001-

7.002-0005 

Община 

Попово 

„Оборудване и обзавеждане на 

Професионална гимназия по 

селско стопанство “Никола 

Пушкаров” - гр. Попово, като 

част от общинската 

образователна инфраструктура с 

местно значение” 

Община Попово чрез подаване на проектно предложение с № BG06RDNP001-7.002-0005 

в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 по подмярка 7.2. не е спазила 

изискванията на т. 1.4. от Раздел 11.1 Критерии за допустимост от Условията за 

кандидатстване и е недопустима за подпомагане съгласно Раздел 13.3. Недопустими 

дейности, I. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя: 4. За дейности за 

изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура от регионално и национално значение и по-конкретно спортни училища, 

училища по изкуство и култура и висши училища и професионални гимназии допустими 

за подпомагане по приоритетна Ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ по процедура BG16RFOP001-3.02 за 

професионални училища в Република България.  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. 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.  

2. За подробните мотиви за недопускане до административно съответствие и допустимост, кандидатите ще бъдат уведомени чрез ИСУН. 


