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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г."

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ,
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ - BG06RDNP001-19.187: МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

Мотиви за отхвърляне:
BG06RDNP001-19.187-0001, кандидат „Т-РЕКС ПАУЪР” ЕООД, „Създаване на пътна помощ в с. Зимница, общ. Стралджа, област Ямбол”
Проектното предложение включва дейност по закупуване на "транспосртно средство за пътна помощ". Съгласно т.14.3. от Условия за допустимост и
обосносваност на разходите за закупуване на нови машини и оборудване, този вид транспортни средства не попада в изброените допустими транспортни

№
 Рег.№ на

проектното
предложение

в ИСУН

Наименование  на
бенефициента 

Наименование на
проектното предложение 

Среден
резултат

(бр. точки)

Общо
допустими
разходи на

проекта (лв.)

Общ размер
на БФП (лв.)*

% на БФП
спрямо
общите

допустими
разходи 

1 BG06RDNP001
-19.187-0001

„Т-РЕКС ПАУЪР” 
ЕООД

Създаване  на  пътна  помощ в
с.  Зимница,  общ.  Стралджа,
област Ямбол”

Отпаднал
на етап

АСД

149 183,32 111 887,49 75%

2 BG06RDNP001
-19.187-0005

ФАРМСЪРВИЗ  
ЕООД

„Закупуване  на  телескопичен
товарач  за  специализирани
услуги”

Отпаднал
на етап

АСД

155 938,41 116 953,81 75%

3 BG06RDNP001
-19.187-0006

ЕТ „Радостин 
Радостинов Вълчев”

„Основен  ремонт  на
съществуваща  сграда  и
закупуване  на  оборудване  за
ремонтна  работилница  за
земеделска техника”

Отпаднал
на етап

АСД

140 412,81 105 309,61 75%

4 BG06RDNP001
-19.187-0007

„Скай Мултиплекс” 
ЕООД

„Закупуване на мобилна сцена
и  мултимедийно  оборудване
за провеждане на мероприятия
на открито”

Отпаднал
на етап

АСД

156 075,23 115 296,18 75%
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средства, за които се предвижда финансиране по програмата. Проектното предложение, не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост и следва да бъде отхвърлено, тъй като предвижда категория разход, недопустим за финансиране.
BG06RDNP001-19.187-0005, кандидат ФАРМСЪРВИЗ  ЕООД, „Закупуване на телескопичен товарач за специализирани услуги”
На  етап  подаване  на  проектното  предложение,  както  и  на  етап  комуникация,  не  са  представени  или  са  попълнени  некоректно  следните  изискуеми
документи за Съгласно УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ с рег.№ BG06RDNP001-19.187-0005-M001/15.05.2019 г. в указаният
срок до 22.05.2019 г., Кандидатът не е представил изискуемите документи в системата ИСУН 2020 чрез секция „Комуникация“. На основание чл. 18. (2) от
Постановление № 162 от 5 юли 2016 година за  определяне на детайлни правила за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни  и инвестиционни фондове за  периода 2014 – 2020 г.  неотстраняването на нередовностите в  срок води до
прекратяване на производството по отношение на кандидата
BG06RDNP001-19.187-0006, кандидат ЕТ „Радостин Радостинов Вълчев”, „Основен ремонт на съществуваща сграда и закупуване на оборудване за
ремонтна работилница за земеделска техника”
Направената  проверка  на  място е  констатирала  извършени строителни дейности,  за  които е  кандидатствано в  проекта.  По правилата  на  мярката  за
инвестиции и допустими разходи не се приемат работи,  услуги  и материали за дейности завършени преди подаването на проектното предложение и
подписването на договора с МИГ "Стралджа". Съгласно количествено-стойностната сметка, от общо 131 849,78 лева за СМР, досега са изразходвани и
инвестирани  повече  от  36038,23  лева  
Не  са  представени  всички  задължително  изискуеми  документи  по  мярката:   
 Не са представени предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията, с подписи/печати и сканирани
във формат „pdf“. Не е представен договор за СМР, Приложени са само количествени сметки в „xls”. Представени са само по една оферта за всеки разход,
за който НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно
образеца Приложение № 16. Не е представено Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител за всеки разход. Представен е документ за ползване
на земя с изтекъл срок. Не е представен oдобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект, Приложеното
Разрешение за строеж №19/ 18.07.2007 г. е с изтекъл срок. Не са представени са подробни Количествени сметки за предвидените строително-монтажни
работи, заверени от правоспособно лице.. Представен е само каталог за индустриални инструменти и машини за 2019 от Евромаркет. 
BG06RDNP001-19.187-0007, кандидат „Скай Мултиплекс” ЕООД „Закупуване на мобилна сцена и мултимедийно оборудване за провеждане на 
мероприятия на открито”
Посочената в документ "Основна информация за проектното предложение" дейност по КИД 93.29, за която се кандидатства не отговаря на дейността 
описана в бизнес-плана. 
От представените таблици в раздел "Разходи" от Бизнес плана, посочените разходи са експлоатационни в резултат от ползването на мобилната сцена и не 
кореспондират с разходите и приходите от дейността "Организирани мероприятия на открито". 
От дейностите, описани в бизнес-плана може да се направи извод, че мобилната сцена ще бъде предоставяна за ползване за организирани мероприятия на 
открито. Тази дейност не попада в дейностите, допустими за финансиране
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Щерьо Черногоров
Председател на КППП,                                                        29.11.2020 г.
съгласно Заповед №14 / 16.11.2020 г.                                    гр.Стралджа

3


