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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 № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2.
„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

№

1

2

Рег.№/ на проектното
предложение в ИСУН

BG06RDNP001-4.001-0531

BG06RDNP001-4.001-0073

Наименование на
кандидата

Наименование на проектното
предложение

Агро-Метал трейд Предприятие за преработка на плодове и
ЕООД
зеленчуци

"КС
ЕКОФУДС"ООД

Фабрика за преработка на плодове и
зеленчуци и закупуване на оборудване

Основание за отхвърляне
(посочват се конкретните основания, а не само препратки към
документите и условията, които не са изпълнени)

Кандидатът „АГРО - МЕТАЛ ТРЕЙД“ ЕООД не отговаря на
изискванията на т. 3, буква „б“ от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“, т. 1 и т. 10 от раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване,
утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. и проектно
предложение № BG06RDNP001-4.001-0531 от 16.05.2018 г. на
„АГРО - МЕТАЛ ТРЕЙД“ ЕООД не се допуска до техническа и
финансова оценка.
От представените документи на проектното предложение №
BG06RDNP001-4.001-0073 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е видно, че
кандидатът „КС ЕКОФУДС” ООД не отговаря на изискванията на т.
10 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от
условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от
09.02.2018 г. „Планираният размер на произведената от кандидата
продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на
преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по
технологичен проект.“ и в тази връзка проектно предложение №
BG06RDNP001-4.001-0073 от 09.05.2018 г. на „КС ЕКОФУДС” ООД
не се допуска до техническа и финансова оценка.
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4

5

BG06RDNP001-4.001-0081

Сортови Семена
Елит 2001 ЕООД

BG06RDNP001-4.001-0198 ЕТ"Митко Боев"

BG06RDNP001-4.001-0258

ЕТ "ИСМ 91-ИСА
САЛИ"
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От представените документи на проектното предложение №
BG06RDNP001-4.001-0081 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е видно, че
кандидатът „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД не отговаря на
изискванията на т. 10 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОРЕХИ И
дейностите“ от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед
ОРЕХОВИ ЯДКИ И ПИ 65766.303.232 ПО
№ РД 09-79 от 09.02.2018 г. „Планираният размер на произведената
КК И КР НА ГР. СВИЩОВ, ОБЩ.
от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от
СВИЩОВ
капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата
дейност по технологичен проект.“ и в тази връзка проектно
предложение № BG06RDNP001-4.001-0081 от 09.05.2018 г. на
„СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД не се допуска до
техническа и финансова оценка.

Изграждане на кланичен пункт в ПИ
58035, с. Ковачица, Общ. Лом, Обл.
Монтана

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА СУШЕНИ СЛИВИ И ПЛОДОВИ
ПЮРЕТА

От представените документи на проектното предложение №
BG06RDNP001-4.001-0198 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е видно, че
кандидатът ЕТ “МИТКО БОЕВ“ не отговаря на изискванията на т. 10
от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от условията
за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018
г. „Планираният размер на произведената от кандидата продукция
трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на
преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по
технологичен проект.“ и в тази връзка проектно предложение №
BG06RDNP001-4.001-0198 от 14.05.2018 г. на ЕТ “МИТКО БОЕВ“
не се допуска до техническа и финансова оценка.
Изграждането на предприятие за производство на плодови каши и
сушене на плодове е недопустимо за финансиране, поради това, че
не отговаря на изискването на Раздел 13.2. „Условия за допустимост
на дейностите” от Условията за кандидатстване, т. 1, съгласно което
финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи
инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, а фотоволтаичните централи са
недопустими за финансиране, поради това че самостоятелно не
представляват инвестиция, свързана с преработка на земеделски
продукти и са извън допустимите сектори по т. 2 от Раздел 13.1.
„Допустими дейности” на Условията за кандидатстване.
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BG06RDNP001-4.001-0189 "Агровит" ООД

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
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Проектното предложение на „АГРОВИТ“ ООД с идентификационен
№ BG06RDNP001-4.001-0189 не отговаря на изискванията на т. 12 и
т. 13 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на кандидатите“, както
и на т. 19а) и 19г) от същия раздел, като не е представил документите
по т. 22 и т. 26 на раздел 24.1 „ Списък с общи документи“ и не
подлежи на последваща обработка.
Проектното предложение на „КИТКА-2016“ ООД с
идентификационен № BG06RDNP001-4.001-0469 не отговаря на
изискванията на Раздел 13.2. „Условия за допустимост на
дейностите” от Условията за кандидатстване, т. 1, съгласно което
„Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи
инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие
или/и Закона за водите”.

BG06RDNP001-4.001-0469 Китка 2016 ООД

Изграждане на модулна мандра за овче
мляко и закупуване на специализирани
транспортни средства

BG06RDNP001-4.001-0146 "ВЕНЕЦ.Т" ООД

“Цех за сушене на плодове и зеленчуци и
производство на сокове находящ се в
им.№ 12108.84.30, местност „Долен
парезлик“, с. Врабево, община Троян“

BG06RDNP001-4.001-0221 "ЛАКТАН" ЕООД

Кандидатът "ЛАКТАН" ЕООД не отговаря на изискването на т. 1 от
Изграждане и оборудване на мандра,
раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите”, във връзка с т.
кланица и административно битова сграда
16 от раздел 24.1. „Списък с общи документи” от условията за
в органична кравеферма – затворен цикъл
кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г.

10 BG06RDNP001-4.001-0459

"КАП КОНСУЛТ''
ЕООД

Цех за производство на сушени и дълбоко
замразени био плодове и био зеленчуци.

Кандидатът „ВЕНЕЦ.Т” ООД не отговаря на изискването на т. 1 от
раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите”, във връзка с т.
16 от раздел 24.1. „Списък с общи документи” от условията за
кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г.

Кандидатът "КАП КОНСУЛТ'' ЕООД не отговаря на изискванията
на т. 1, т. 12, т. 22 и т. 24 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на
дейностите”, във връзка със съответните т. 16, т. 14, т. 19 (б) и т. 19
(г) от раздел 24.1. „Списък с общи документи” от условията за
кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г.
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"Изграждане на цех за преработка на
орехи и орехови ядки и склад за временно
11 BG06RDNP001-4.001-0398 "Тервел 2014"ООД съхранение на орехи в УПИ I, кв. 64, с.
Долна Липница, община Павликени,
област Велико Търново"
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Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с
идентификационен № BG06RDNP001-4.001-0398 в ИСУН по
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP0014.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Ви
уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, чл. 18, ал. 3
от Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
(ПМС №162/2016), т. 10, т. 11, т.12 и т.19, б. „г“ от раздел 13.2:
Условия за допустимост на дейностите от Условията за
кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения
№ BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г., подаденото от Вас проектно
предложение не е допуснато до техническа и финансова оценка по
чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година.
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12 BG06RDNP001-4.001-0410

"Северозапад2016"ООД

Изграждане на модулна мандра за овче
мляко и закупуване на специализирани
транспортни средства
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От представените документи към проектно предложение
№BG06RDNP001-4.001-0410 в ИСУН е видно, че кандидатът
„СЕВЕРОЗАПАД – 2016” ООД, не отговаря на изискванията на 13.
„Дейности, допустими за финансиране”, Раздел 13.2. „Условия за
допустимост на дейностите”, т. 1 от Условията за кандидатстване,
съгласно който „Финансова помощ не се предоставя за проекти,
включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие или/и Закона за водите”, както и на раздел 24. „Списък
на документите, които се подават на етап кандидатстване:”, Раздел
24.1 „Списък с общи документи”, т. 16. „Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната
среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително отрицателно
въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по
околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите
(представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по
ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или
„jpg“ (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ
номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите
когато проектното предложение не включва строително-монтажни
работи). (Когато този документ не е представен към датата на
подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) и не подлежи на
последваща обработка. Във връзка с гореизложеното, проектно
предложение №BG06RDNP001-4.001-0410 от 16.05.2018 г. на
„СЕВЕРОЗАПАД – 2016” ООД не се допуска до техническа и
финансова оценка.
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13 BG06RDNP001-4.001-0566

"КАЛЕМ
АГРО"ЕООД

СД"Петоника
14 BG06RDNP001-4.001-0292 2000-Гръблева и
СИЕ

Цех за преработка на бадеми и шипка
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Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с
идентификационен № BG06RDNP001-4.001-0566 в ИСУН по
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP0014.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Ви
уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, чл. 18, ал. 3
от Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
(ПМС №162/2016), т. 1 и т. 10, т.12 от раздел 13.2. Условия за
допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване по
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP0014.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,
подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до
техническа и финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли
2016 година.

Проектното предложение № BG06RDNP001-4.001-0292 в ИСУН по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
е видно, че кандидатът СД “ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ“
не отговаря на изискванията на т. 10 от раздел 13.2 „Условия за
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване,
ПРЕРАБОТКА НА МОРКОВИ (
утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. „Планираният
СОБСТВЕНА
размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива
ПРОДУКЦИЯ),С.БРЕСТОВИЦА,ОБЩ.РО
най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за
ДОПИ
подпомаганата дейност по технологичен проект.“ и в тази връзка
проектно предложение № BG06RDNP001-4.001-0292 от 15.05.2018 г.
на „СД “ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ“ не се допуска до
техническа и финансова оценка.

ЕТ "ГЕРИ ФРУКТПредприятие за производство на
15 BG06RDNP001-4.001-0333 ГЕРГАНА
консервирани плодове
НИКОЛОВА"

Кандидатът ЕТ „Гери Фрукт-Гергана Николова” не отговаря на
изискванията на т. 1, т. 16 и т. 19 букви б), в) и г) от Раздел 13.2.
„Условия за допустимост на дейностите”, във връзка със съответните
им т. 16, т. 18, т. и т. 22, т. 23 и т. 24 от Раздел 24.1. „Списък с общи
документи” от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед
№ РД 09-79 от 09.02.2018 г.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО
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16 BG06RDNP001-4.001-0551 "Агрозах" ЕООД

17 BG06RDNP001-4.001-0576

"Евроземеделие 1"
ЕООД

18 BG06RDNP001-4.001-0578 ЗКПУ"ЗОРА"

Изграждане на предприятие за преработка
на мляко и производство на месни
продукти и месопреработвателно
предприятие

Закупуване на оборудване за преработка
на био орехи

Преустройство на съществуваща сграда в
Цех за преработка на мляко и млечни
продукти в УПИ № VII-1 от кв., село
Мъдрино, ЕКАТТЕ 49549, община
Карнобат и преустройство на
съществуваща сграда – телчарник, за
нуждите на Дестилерия за етеричномаслени култури и цех за производство на
флейковани фуражи в УПИ № I-1 от кв.
37, село Мъдрино, ЕКАТТЕ 49549,
община Карнобат, област Бургас
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"АГРОЗАХ" ЕООД с идентификационен № BG06RDNP001-4.0010551 не отговаря на изискванията на т. 12 от раздел 13.2 „Условия за
допустимост на кандидатите“, както и на т. 19а) и 19г) от същия
раздел, като не е представил документите по т. 14 на раздел 24.1 „
Списък с общи документи“ и не подлежи на последваща обработка.
Проектното предложение № BG06RDNP001-4.001-0576 в ИСУН по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
на кандидат "ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1" ЕООД не отговаря на
изискванията на т.8 и т.11 от раздел 14.2. „Условия за допустимост
на разходите” и същият е недопустим на основание т. 20, е) от раздел
21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост”от
условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 от
09.02.2018 г. Представените оферти не са съпоставими съгласно
дефиницията на т. 61 от Приложение № 21 към Насоки за
кандидатстване.

Проектното предложение не отговаря на т. 6 и т.7 на Раздел 13.2:
Условия за допустимост на дейностите от Условията за
кандидатстване, а именно: "Бизнес планът трябва да показва
подобряване на дейността на земеделското стопанство или
предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на
членовете на групите или организациите на производители чрез
прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на
една или повече от целите на подмярката и в съответствие с
принципите на добро финансово управление, публичност и
прозрачност", "Бизнес планът трябва да доказва икономическата
жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за
период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции
в строително-монтажни работи за период от 10 години и постигането
на показателите, посочени в приложение № 6"
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19 BG06RDNP001-4.001-0296 "П и П" ООД

Преработка на собствени етерично
маслени многогодишни култури

Закупуване на ново технологично
20 BG06RDNP001-4.001-0204 "АВИСПАЛ" ООД оборудване за кланица за водоплаващи
птици

Версия 1
стр. 8 от 10

Кандидатът „П И П” ООД не отговаря на изискването на т. 1 от
Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите” от УК,
съгласно която „Финансова помощ не се предоставя за проекти,
включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие или/и Закона за водите” и т. 16 от Раздел 24.1 Списък
на документите, които се подават на етап кандидатстване от УК,
съгласно която: „Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда/решение по оценка на въздействие върху околната
среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително отрицателно
въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по
околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите
(представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по
ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или
„jpg“ (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ
номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите
когато проектното предложение не включва строително-монтажни
работи). (Когато този документ не е представен към датата на
подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2). Исканото
решение не се представя в срок по в срока по т. 7от Раздел 21.2.“
От представените документи на проектното предложение №
BG06RDNP001-4.001-0204 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ кандидатът с
проектно предложение № BG06RDNP001-4.001-0204 от 14.05.2018 г.
на „Ависпал” ООД не се допуска до техническа и финансова оценка
на основание т. 9, трето тире от раздел 27.1 Процедура за
уведомяване на неодобрени и одобрените кандидати и сключване на
административни договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от условията за кандидатстване.
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21 BG06RDNP001-4.001-0175

ЕТ "СИСФРУКТСАЛИ САЛИ"

22 BG06RDNP001-4.001-0177 Барт Нутс ЕООД
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Kандидатa ЕТ "Сисфрукт – Сали Сали" не отговаря на изискванията
на т. 2 от Раздел 9. „Минимален и максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект” и отговаря
Изграждане на Предприятие за преработка на критерия за недопустимост на т. 6 от Раздел 11.2. „Критерии за
и сулфитиране на плодове
недопустимост на кандидатите” от Условията за кандидатстване,
в с.Зърнево, имот № 000086
утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. Заявените
разходи в заявлението за подпомагане попадат в раздел 14.3
Недопустими разходи, т. 13 от Условията за кандидатстване.

„Предприятие за преработка на
биологични орехи и замразяване на
биологични плодове и зеленчуци”

Кандидатът „ Барт Нутс ” ЕООД е представил документ с невярно
съдържание и съответно не отговаря на изискването по т. 13 от
Раздел 14.3 от УК, а именно „За проектни предложения, за които са
установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с
целите на мярката;” и т. 1.5, буква а от Раздел 11.2 Критерии за
недопустимост на кандидатите: от УК, а именно „са представили
документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;“ във връзка с чл. на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и
чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2016 за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.), и с оглед
разпоредбите на чл. 231 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013,
(ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) №
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и чл. 36, ал. 2, буква
г, чл. 63, ал. 2, буква в и чл. 136, ал. 1, буква е) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС,
Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти
(ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) №
1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и
(ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
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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.

