
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа и 

финансова оценка 

Версия 1 
стр. 1 от 3 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-4.010 „ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ“ ПО ПОДМЯРКА 4.3 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С 

РАЗВИТИЕТО, МОДЕРНИЗИРАНЕТО ИЛИ АДАПТИРАНЕТО НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“ ОТ МЯРКА 4 

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

№ Рег.№ на проектното 

предложение от 

ИСУН 

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. BG06RDNP001-4.010-

0019 

 

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

ЕАД  
Обособена позиция № 

18: 

Реконструкция на 

магистрален канал М-1 

от Напоителна система 

„Ихтиман“ от км 0+000 

до км 3+557, 

„Напоителни системи” 

ЕАД – „София - клон” 

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.010-

0019, на кандидата Напоителни системи ЕАД - 

клон „Ихтиман”, не отговаря на условията по т. 

8.2, т. 13.1, т. 14.2, т. 14.3, т. 14.4 и т. 16.1 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни 

предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за 

възстановяване на съществуващи 

хидромелиоративни съоръжения за напояване“. 

При администриране на проектното предложение 

са установени непълноти или липса на 

изискуемите документи по т. 11, т. 15, т. 16, т. 17 

и т. 22, посочени в Раздел 24.1 “Списък с общи 

документи“ от Раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“, с които 
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се доказва съответствието с изискванията на 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.010. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от 

Закона за управление на средствата от 

европейските структурни и инвестиционни 

фондове, на кандидата е изпратено уведомление 

за установените нередовности на 11.12.2020 г. и 

определен краен срок за тяхното отстраняване до 

25.12.2020 г. Съгласно разпоредбите на 

горепосочения чл. 34, с уведомлението 

кандидатът е информиран, че неотстраняването 

на нередовностите в определения срок може да 

доведе до прекратяване на производството по 

отношение на проектното предложение. 

2. BG06RDNP001-4.010-

0020 
 

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

ЕАД  
Обособена позиция № 

19: 

Реконструкция на 

Магистрален канал М-2 

от напоителна система 

„Ихтиман” от км. 0+000 

до км. 6+002, 

„Напоителни системи” 

ЕАД - клон „София” 

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.010-

0020, на кандидата Напоителни системи ЕАД - 

клон „Ихтиман”, не отговаря на условията по т. 

8.2, т. 13.1, т. 14.2, т. 14.3, т. 14.4 и т. 16.1 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни 

предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за 

възстановяване на съществуващи 

хидромелиоративни съоръжения за напояване“. 

При администриране на проектното предложение 

са установени непълноти или липса на 

изискуемите документи по т. 11, т. 15, т. 16, т. 17 
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и т. 22, посочени в раздел 24.1 “Списък с общи 

документи“ от Раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“, с които 

се доказва съответствието с изискванията на 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.010. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от 

Закона за управление на средствата от 

европейските структурни и инвестиционни 

фондове, на кандидата е изпратено уведомление 

за установените нередовности на 08.12.2020 г. и 

определен краен срок за тяхното отстраняване до 

22.12.2020 г. Съгласно разпоредбите на 

горепосочения чл. 34, с уведомлението 

кандидатът е информиран, че неотстраняването 

на нередовностите в определения срок може да 

доведе до прекратяване на производството по 

отношение на проектното предложение. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административно 

съответствие и допустимост по горепосочената процедура, могат в едноседмичен срок от съобщаването да подадат пред Ръководителя 

на управляващия орган на ПРСР 2014-2020 писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до ТФО. 


