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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

 

Дата: 26.06.2020 г.  

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 BG06RDNP001-7.001-0051 

Община 

Копривщица 

 

„Реконструкция на съществуващи улици в 

гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов", 

ул. „Димо Пиринджиев", ул. „Христо 

Тороманов", ул."3дравец", ул. „Георги 

Бенковски'- участък О.Т. 

1894+1208+1302+1305, ул. „Хаджи Генчо"- 

участък О.Т. 960+1103-37 и бул. „Хаджи 

Ненчо Дончев Палавеев"-участък О.Т. 

1305+1021 и участък О.Т. 1064+1057+957, 

съоръженията и принадлежностите към тях" 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-7.001-0051 в ИСУН, 

подадено от община Копривщица по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2. не отговаря на изискванията 

на т. 6.3 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите.“ и 

т. 14 от раздел 24.1. Списък с общи документи към раздел 24. 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване 

към условията за кандидатстване. 

2 
BG06RDNP001-7.001-0151 

 

Община 

Николаево 

 

„Строителство на улици от улична мрежа в 

гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова 

махала, общ. Николаево 

На изпратено уведомление с регистрационен номер 

BG06RDNP001-7.001-0151-M002 от 14.05.2020 г., не е отговорено в 

рамките на крайния срок – 29.05.2020 г. и изисканите от 

оценителната комисия документи не са приложени в ИСУН. 

Предвид гореизложеното и липсата на документи, изискуеми 

съгласно т. 3, т. 4, т. 5, т. т. 10, т. 11, т. 14, т. 18, т. 23 и т. 24, към 

раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, проектното 

предложение с регистрационен № BG06RDNP001-7.001-0151 не 

отговаря на изискванията на т. 3, т. 6.1, т. 6.3 и т. 10 към раздел 13. 
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2. „Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 

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 ПРСР 2014 - 2020 

 

 

 

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, чрез ИСУН. 

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

 


