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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

№ BG06RDNP001-16.004 ПО ПОДМЯРКА 16.4 „ПОДКРЕПА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“,  

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.  

 

№ Рег.№ на проектното 

предложение от ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и финансова 

оценка 

 

1 BG06RDNP001-16.004-

0002 

ДЗЗД „ФЕРМАГ“ Дигитален пазар за фермерски 

продукти „ФЕРМАГ“ 

Участниците в обединението не са вписани по реда на чл. 39 

или чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните 

изисквания за директни доставки на малки количества 

суровини и храни от животински произходи, с което не е 

изпълнено изискването на т. 5 от раздел 11.1 на Условията за 

кандидатстване (УК). 

2 BG06RDNP001-16.004-

0005 

„БЪЛГЕРИАН ОРГАНИК 

ФУУДС“ ООД 

Обединение за къса верига на 

доставки „ЗАДРУГА 
БАЛКАНСКИ ПЧЕЛИНИ“ 

Участниците в обединението не са вписани по реда на чл. 39 

или чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните 

изисквания за директни доставки на малки количества 

суровини и храни от животински произходи, с което не е 

изпълнено изискването на т. 5 от раздел 11.1 на УК.  

3 BG06RDNP001-16.004-

0006 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 

МЕСТЕН ПАЗАР 

„ЧЕРЕШИ КУКЛЕН“ 

Създаване и популяризиране на 

Обединение за местен пазар 

„ЧЕРЕШИ КУКЛЕН“ 

В процеса на оценка на административно съответствие и 

допустимост се установи, че  проектното предложения е 

подадено с липсващи документи, които могат да се изискат 

съгласно т. 4 от Раздел 21.1. „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от УК. В резултат на това, до 
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кандидатa е изпратено уведомление чрез ИСУН 2020 за 

установените липси, и е определен 15-дневен срок за тяхното 

отстраняване. Уведомлението съдържа и информация, че не 

отстраняването на нередовностите в срок, може да доведе до 
прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

В определеният 15-дневен срок, кандидатът не е представил 

изисканите документи, в резултат на което същият не 

преминава на етап ТФО.  

4 BG06RDNP001-16.004-

0007 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 

МЕСТЕН ПАЗАР „ЧИЛИ 

ЧЕРИ“ 

Създаване и популяризиране на 

Обединение за местен пазар 

„ЧИЛИ ЧЕРИ“ 

При извършване на проверките за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение, са 

установени липси/нередовности и несъответствия с 

условията за кандидатстване, като на кандидата е изпратено 

уведомление за констатирани липси/нередовности, в 

съответствие с разпоредбите на т. 4 от раздел 21.1 от 

условията за кандидатстване. В него е изискано 

представянето на обяснения и/или документи, необходими за 

отстраняване на констатираните липси или нередовности. 

В определеният 15-дневен срок, кандидатът не е представил 

изисканите документи, в резултат на което същият не 

преминава на етап ТФО. 

5 BG06RDNP001-16.004-

0008 

“АПИС МЕЛИФЕРА 

БЪЛГАРИЯ” ООД 

Реализация на къса верига на 

доставки на пчелен мед и пчелни 

продукти „BULAPIA HONEY“ 

Участниците в обединението не са вписани по реда на чл. 39 

или чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните 

изисквания за директни доставки на малки количества 

суровини и храни от животински произходи, с което не е 

изпълнено изискването на т. 5 от раздел 11.1 на УК. 

 

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. 


