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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 № BG06RDNP001-4.011 „ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 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. BG06RDNP001-4.011-

0003 

ПАНОРАМА - 2000 ЕООД 

(ЕИК: 102659908) 

Реконструкция на 

съществуваща помпена 

станция и 

възстановяване на ХМС 

за напояване в 

землището на с. 

Димчево, ob]. Burgas 

Проектното предложение е в противоречие с т. 6 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване, 

чието изрично условие е, че допустимите по 

подмярката инвестиции в ХМСН трябва да бъдат 

извършени извън земеделските стопанства на 

кандидатите, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-4.011-0003 на "Панорама 2000" 

ЕООД не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 

2. BG06RDNP001-4.011-

0004 

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - 

БИСТРА ЕООД (ЕИК: 

202482177) 

"Обновяване и 

модернизация на 

напоителна система 

"Бистра", в землищата 

Проектното предложение е в противоречие с т. 16 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване, 

чието условие е, че финансовата помощ се 
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на  с. Голямо Соколово, 

с. Бистра, с. 

Съединение, с. Ралица 

обл. Търговище 

предоставя за инвестиции за ХМСН, когато  

кандидатът е титуляр на действащо разрешително 

за водовземане (или има сключен договор с 

титуляр на разрешително за водовземане) и се 

изпълняват параметрите и условията в 

разрешителното. То трябва да се отнася за 

водното тяло, захранващо ХМСН, обект на 

инвестицията и да е валидно до края на периода 

на мониторинг.  

Във връзка с гореизложеното проектното 

предложение BG06RDNP001-4.011-0004 на 

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - БИСТРА ЕООД не 

отговаря на условията за допустимост и не се 

допуска до техническа и финансова оценка. 

3. BG06RDNP001-4.011-

0005 

ПЛАМАГРО ООД (ЕИК: 

131272939) 

РЕМОНТ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА 

ОТ ЯЗОВИР БОЖОРОВЕЦ 

Проектното предложение не отговаря на 

изискването на т. 16.1 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване (УК), също така не е представен 

документ или входящ номер на искане за 

издаване на документ по т. 28 от Раздел 24 

„Списък с общи документи“ от УК. Представените 

документи не се отнасят за инвестиционното 

намерение на кандидата по процедура  № 

BG06RDNP001-4.011. 

Документът по т. 29 от Раздел 24.1 „Списък с 

общи документи“ от УК не отговаря на условията 

на т. 17.1 и т. 17.2 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от УК, с което 

проектното предложение BG06RDNP001-4.011-

0005 на ПЛАМАГРО ООД е недопустимо за 
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финансиране по процедура № BG06RDNP001-

4.011.  

 

 

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. 


