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С П И С Ъ К 
на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.453 МИГ –Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

 

Регистрационен 

номер м ИСУН 

2020 

Кандидат Име на проекта Основания за недопускане 

BG06RDNP001-

19.453-0005 

АТИЛА СТРОЙ 

ИНВЕСТ ЕООД 

Разширяване капацитета 

на "АТИЛА СТРОЙ 

ИНВЕСТ" ЕООД и 

подобряване на 

работната среда, чрез 

закупуване на ново 

технологично 

оборудване 

I. Проектното предложение не отговаря на т. 6 от раздел 13.2. „Условия за 

допустимост на дейностите“, съгласно която: Проектите се изпълняват 

върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост 

на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение, вписани в районната служба по вписванията – в 

случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на 

нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на 

производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не 
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се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. 

Към проектното предложение са представени документи за собственост на 

лицето с право да представлява кандидата (БОЙКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА) 

върху земя (ливада), находяща се в местността Кацата, в с. Гърмен, община 

Гърмен. Не е представен документ за собственост на кандидата (АТИЛА 

СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД) върху имота, в който ще се изпълнява проекта. 

След проведена комуникация е представен договор за наем на поземлен имот в 

с. Гърмен, местност "Кацата" за срок от 6 години, считано от 19.01.2021 г., 

вписан в районната служба по вписванията на 19.01.2021 г. Предложението за 

проект е подадено на 7.12.2020 г. Договорът е сключен и е вписан в районната 

служба по вписванията след подаване на предложението за проект. 

Представените документи не доказват наличие на съответствие с 

условията за допустимост на проектните дейности, съгласно т. 6, от раздел 

13.2., а именно, наличие на представени към проектното предложение 

документи за собственост на кандидата или документи  за ползване на 

имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение, вписани в районната служба по вписванията. 

II. Проектното предложение не отговаря на т. 9 от раздел 13.2. „Условия за 
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допустимост на дейностите“, съгласно която: „Към проектите за 

дейностите свързани с производство се прилага технологичен проект, 

схема и описание на технологичния процес, описание на годишния 

капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в 

производствената и търговска програма на бизнес плана (приложимо за 

дейности свързани с производство)“: 

В електронния формуляр за кандидатстване и в Бизнес план (Приложение 

№10), както и представена пояснителна информация е посочен КИД на 

предприятието и КИД на проекта е 23.70 "Рязане, профилиране и обработване 

на строителни и декоративни скални материали", която попада в 

производствени дейности. В случай, че се кандидатства за производствени 

дейности, съгласно т. 9 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“ 

е необходимо да се представи Технологичен проект ведно със схема и описание 

на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице, съдържащ 

описание на годишния капацитет на предприятието по видове продукция 

заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. Към 

проектното предложение не представен изискуемия документ. След проведена 

първа комуникация е представил файл, описан като "подписано от кандидата 

описание на процеса, годишния капацитет на предприятието по видове 
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продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес 

плана и описание на необходимите за това машини, съоръжения и 

оборудване", който не може да бъде отворен. Проведена е втора комуникация, с 

която е изисквано представяне на Технологичен проект ведно със схема и 

описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице, 

съдържащ описание на годишния капацитет на предприятието по видове 

продукция заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана, 

но такъв не е представен. 

Не е представен документ доказващ наличие на съответствие с условията 

за допустимост на проектните дейности, съгласно т. 9, от раздел 13.2., а 

именно, към проекта, който е свързани с производство (КИД на проекта е 

23.70 "Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни 

скални материали")  не е приложен технологичен проект, схема и описание 

на технологичния процес, описание на годишния капацитет на 

предприятието по видове продукция, заложени в производствената и 

търговска програма на бизнес плана. 

Дата: 18.02.2021    
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Настоящият Списък е изготвен  и публикуван на основание чл. 36 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 И ЕЗФРСР на територията 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и т. 14 и т.15 от раздел 21.1. „Оценка на административното съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване по процедура № № BG06RDNP001-19.453 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“.  На кандидатите ще бъдат изпратени уведомителни писма. 

Съгласно чл. 44, ал. 6 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно 

развитие" за периода 2014 - 2020 г. след приключване на оценителния процес, в срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад от 

Управителния съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово, всички кандидати, чиито проектни предложения не са одобрени или са 

частично одобрени, ще бъдат уведомени за предварителното решение на МИГ по процедурата. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ПМС №161 от 4 юли 

2016 г.  и т. 1 от  раздел 27.2. „Процедура за възражения относно оценката на МИГ“  от Условията за кандидатстване, всеки кандидат, 

получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред 

Държавен фонд „Земеделие” в срок до 3 работни дни от датата на получаване на уведомлението.  


