
 

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

ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.085 ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И 

ИЗПЕЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

 

№ Идентификационен 

номер на проектното 

предложение 

Наименование на 

проектното предложение 

Наименование на 

кандидата 

Основание за недопускане 

1. № BG06RDNP001-

19.085-0010 

„Местната идентичност: 

предпоставка за 

устойчиво развитие - 

подготвителни дейности 

за транснационално 

сътрудничество“ 

Сдружение „Местна 

инициативна група 

Струма – Симитли, 

Кресна и Струмяни“ 

1. В нормативно определения срок 

не е представена допълнителна 

информация относно лицето, което ще 

изпълнява дейности по координация на 

проекта - име, образование и квалификация 

за извършване на дейностите по 

координация на проекта, както и 

документи, доказващи достоверността на 

посочените данни, което представлява 

неизпълнение на изискването на т. 1 от 

раздел „Допустимост и обоснованост на 

разходите“ на Приложение № 2 „Критерии 

за административно съответствие и 

допустимост - подготвителни дейности“ и 

т. 21.1 от „Ред за оценяване на проектите“ 

на Условията за кандидатстване; 

 

2. В нормативно определения срок 



не е представен превод на български език, 

извършен от заклет преводач, на 

представеното писмо за изразяване на 

интерес от потенциален партньор - МИГ 

Маргине (Сардиния), Италия, което 

представлява неизпълнение на изискването 

на т. 3 и 6 от Раздел „Административно 

съотвествие“ на Приложение № 2 

„Критерии за административно 

съответствие и допустимост - 

подготвителни дейности“ и т. 21.1 от „Ред 

за оценяване на проектите“ на Условията за 

кандидатстване; 

 

3. В нормативно определения срок 

не е представена допълнителна обосновка 

относно предвидените в т. 3 от бюджета на 

проектното предложение разходи, което 

представлява неизпълнение на изискването 

на т. 3 от раздел „Допустимост и 

обоснованост на разходите“ на Приложение 

№ 2 „Критерии за административно 

съответствие и допустимост - 

подготвителни дейности“ и т. 21.1 от „Ред 

за оценяване на проектите“ на Условията за 

кандидатстване; 

 

4. В бюджета на проектното 

предложение са предвидени недопустими 

за финансиране разходи за извършване на 

командировки на представители на 

потенциалния партньор по проекта МИГ 



Маргине (Сардиния), Италия в България, с 

което е нарушение на изискването на т. 2 от 

раздел „Допустимост и обоснованост на 

разходите“ на Приложение № 2 „Критерии 

за административно съответствие и 

допустимост - подготвителни дейности“ и 

т. 21.2 от „Ред за оценяване на проектите“ 

на Условията за кандидатстване. 

 

 


