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СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ, 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ - BG06RDNP001-19.346 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.1 „Инвестици в 

земеделски стопанства“ – втори прием към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 
 

 

 
 

Мотиви за отхвърляне: 

 
BG06RDNP001-19.346-0005, кандидат "Еко Палаузово" ЕООД, проект „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни и 

маслодайни култури”  

На етап подаване на проектното предложение, както и на етап комуникация, не са представени или са попълнени некоректно изискуеми 

документи. Съгласно УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ с рег.№ BG06RDNP001-19.346-0005-M001/10.09.2020 г. в 

указаният срок до 17.095.2020 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. 

 

№ 

 Рег.№ на 

проектното 

предложени

е 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

-19.346-0005 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане на 

зърнено-житни и 

маслодайни култури” 

"Еко Палаузово" 

ЕООД 
Отпаднал 

на етап 

АСД 95 460,00 47 730,00 

 

50 

2 BG06RDNP001

-19.346-0006 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане и 

изхранване на 

животни” 

ЗП Цонко Георгиев 

Атанасов 
Отпаднал 

на етап 

АСД 67 500,00 33 750,00 

 

50 
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неотстраняването на нередовностите в срок води до прекратяване на производството по отношение на кандидата 

 
BG06RDNP001-19.346-0006, кандидат ЗП Цонко Георгиев Атанасов, проект „„Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на 

животни”  

На етап подаване на проектното предложение, както и на етап комуникация, не са представени или са попълнени некоректно изискуеми 

документи. Съгласно УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ с рег.№ BG06RDNP001-19.346-0005-M001/10.09.2020 г. в 

указаният срок до 17.095.2020 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 

 

 

 

 

Щерьо Черногоров 

 Председател на КППП,                                                         

съгласно Заповед №10 /17.08.2020 г.                       

 


