
 
                    

                                  

 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

№ BG06RDNP001-19.067 МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ: ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ” 

Първи прием в периода – 19.11.2018 – 31.12.2018 г. 

 

№ 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение  

 

Наименование на 

кандидата 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Основание за недопускане до техническа и 

финансова оценка, съгласно Условията за 

кандидатстване 

 

1. 
BG06RDNP001-

19.067-0001 

„ТРАНС МЕНА 1“ 

ЕООД 

Закупуване на автобус за 

осъществяване на по-качествен 

пътнически транспорт на 

населението на община Завет и 

община Кубрат 

Съгласно условията за кандидатстване заявеният 

за финансиране разход  „Закупуване на автобус за 

осъществяване на по-качествен пътнически 

транспорт на населението на община Завет и 

община Кубрат“ не попада сред допустимите 

разходи по мярка 6.4., описани в Раздел 14.3 

Допустими категории разходи. Същият е заявен  

във Формуляра за кандидатстване като „разход за 

закупуване на нови машини и оборудване, 

включително компютърен софтуер до пазарната 

стойност на активите 

 

Категории разходи, допустими за финансиране, т. 

14.4 Недопустими разходи, подточка 16 са 

недопустими за финансиране разходи определени 

и в мерките от ПРСР 2014-2020, извън 

посочените в предходните т. 1-15, а именно: 



 

Съгласно ПРСР 2014-2020 е допустимо 

закупуването на превозни средства/мобилни 

обекти както следва: По подмярката са 

допустими само транспортни средства, които 

представляват „машини“. Съгласно § 6, т. 16 от 

допълнителните разпоредби на Закона за 

движение по пътищата "Самоходна машина" е 

съоръжение или машина, предназначена за 

извършване на специфични дейности и движеща 

се или придвижвана по пътищата само по 

изключение. Такива са: електрокари, мотокари и 

самоходна земеделска и горска техника по 

смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника, 

строителните машини, верижните специални и 

верижните бронирани машини от Българската 

армия и Министерството на вътрешните 

работи и други подобни. Самоходната машина е 

малогабаритна, когато е с теглително усилие до 

200 kg, максималната и скорост на движение е 

до 25 km/h, колеята - до 900 mm, и масата без 

товар - до 900 kg.“. Освен това „машините“ 

следва да отговарят на Закона за регистрация и 

контрол на земеделската и горската техника. 

Съгласно чл. 2 законът се прилага за земеделска, 

горска техника, включително превозни средства 

и машини за земни работи, наричани по-нататък 

"техниката". „Машини за земни работи" са 

самоходни или теглени колесни, верижни или 

крачещи машини, имащи екипировка или 

оборудване (работни средства), конструирани да 

извършват изкопни работи, товарене, 

транспортиране, пробиване/сондиране, 

разстилане, уплътняване или каналокопаене на 

земни, скални и други материали. 

Предвид горепосоченото, разходът за който се 



 

кандидатства е недопустим, което води до 

несъответствие на проектното предложение с 

Условията за кандидатстване. 

2. 
BG06RDNP001-

19.067-0003 

“МЕГА ПЛАСТ ГРУП 

15” ЕООД 

Закупуване на оборудване за 

производство на Алуминиева и 

PVC дограма 

1. Представен е некоректно попълнен Формуляр 

за мониторинг – Приложение № 8, с отбелязани в 

2 области - 2А и 6В, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите, но не са спазени 

изискванията за попълване, в които е разписано, 

че трябва да се отбележи една област с поставен 

акцент. 

2. В случай, че кандидатът заявява интензитет на 

БФП 75 % и са изпълнени условията на чл. 50, ал. 

2 от ЗУСЕСИФ, той следва да проведе процедура 

за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/ 

2016 г. след сключване на административен 

договор с финансиращия орган. Към 

представените оферти е необходимо да се 

приложи доказателство от оферентите, че са 

информирани, че нямат предимство пред 

останалите участници при провеждането на 

процедура за избор на изпълнител съгласно 

Постановление № 160 на МС.  

В Уведомително писмо за нередовности от 

01.02.2019 г. е изискано от кандидата да 

представи доказателство от оферентите, че са 

информирани, че нямат предимство пред 

останалите участници при  провеждането на 

процедура за избор на изпълнител (т.5 от 

писмото). 

В допълнително предствените документи, 

кандидатът е приложил Декларация, че "МЕГА 

ПЛАСТ ГРУП 15" не се явява възложител по ЗОП 

и ще приложи Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, за 

условията и реда за определяне на изпълнител, 

както и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за 

определяне правилата за разглеждане и оценяване 

на оферти и сключването на договорите в 



 

процедурата за избор с публична покана от 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ 

от ЕСИФ - от 07.02.2019 г. 

Кандидатът не е представил доказателство от 

оферентите, че са информирани, че нямат 

предимство пред останалите участници при 

провеждането на процедура за избор на 

изпълнител съгласно Постановление № 160. 

 

Във връзка с изискването да се дадат разяснения 

и/или да се представят коректни документи  (т.5 

от писмото) кандидатът не е представил анекс за 

прекратяване на договора за доставка.  

 

Приложените документи към проектното 

предложение, кореспондират с приложим ред за 

избор на изпълнител различен от Глава четвърта 

от ЗУСЕСИФ за условията и реда за избор на 

изпълнител, както и ПМС 160 от 1 юли 2016 г. 

 

3. Към Формуляра за кандидатстване, кандидатът 

е приложил запитвания за оферти за доставка, в 

които не са посочени технически и/или 

функционални характеристики на оборудването.  

В Уведомително писмо за нередовности от 

01.02.2019 г. е изискано от кандидата да даде 

пояснения относно констатираните 

несъответствия.  

В отговор е приложена Техническа 

спецификация.  

Съгласно раздел 24. От Условията за 

кандидатстване, списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, в случаите, 

когато инвестицията по проекта е в ДМА и ДНА, 

документите трябва да съдържат технически 

и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените 



 

минимални технически и/или функционални 

характеристики. В случай, че е приложимо и не е 

представена Техническа спецификация или не е 

представена в изискуемия образец, документът не 

може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му 

представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до 

нарушаване на принципите по чл. 29 от 

ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма 

да доведе до отхвърляне на проектното 

предложение, но ще доведе до редуциране на 

разходи в бюджета на проектното предложение (т. 

5 от Формуляра за кандидатстване). 

 

Основание за отхвърляне: 

Не е спазено условието на текста в обхвата на т.24 

Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване от Условията за кандидатстване, 

съгласно което „…В случай, че при проверката на 

документите бъде установена липса на 

документи и/или друга нередовност, Комисията 

за  подбор изпраща до кандидатите уведомление 

за установените нередовности. Кандидатите 

следва да представят липсващите документи/ 

отстранят нередовностите в срок, посочен от 

Комисията за подбор,………..………. Не 

отстраняването на нередовностите в 

изискуемия срок може да доведе до: 

прекратяване на производството по 

отношение на кандидата; и/или получаване на 

по-малък брой точки от проектното 

предложение; и/или редуциране на разходи в 

бюджета на проекта." 

В тази връзка, следва да бъде извършено 

редуциране на разходите в т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване, II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ 



 

АКТИВИ, т.2. Закупуване на нови машини и 

оборудване, включително компютърен софтуер до 

пазарната стойност на активите ( фонд: ЕЗФРСР , 

режим на финансиране: de minimis , допустим ) 

със сумата 263 330,00 лв. 

С предложената корекция на бюджета (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване), конкретният 

проект не отговаря на изискването за 

минимален размер на допустимите разходи по 

процедура за подбор на проекти № 

BG06RDNP001-19.067 по подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ в размер на 19 558,00 лева. 

 

 


