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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.067  

МИГ Завет-Кубрат Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – 

втори прием 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 19/ 27.05.2020 г. на председателя на УС 

на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ 

Заповед № 24/ 19.10.2020 г. за преразглеждане на проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.067-S2 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕД 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С КОД В ИСУН BG06RDNP001-19.067-S2 

 

                                                                          РЕШЕНИЕ № 3 

 
 

1. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.067-0008 „Модернизация на предприятие за 

производство на Алуминиева и ПВЦ дограма“ не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и не се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 - 19.067  МИГ Завет - Кубрат 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ поради следните основания: 

 

Съгласно т. 1 от раздел 1.11. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване на МИГ Завет - Кубрат по подмярка 6.4, допустими кандидати са Земеделски 

производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

В процеса на оценка на проектното предложение и проверка за контрол от кандидата е изискана 

допълнителна пояснителна информация и документи във връзка с установяване на изискването 

за допустимост в съответствие с т. 1 от раздел 11.1 “Критерии за допустимост на кандидатите” 

от Условията за кандидатстване по мярка 6.4. От представената документация по проектното 

предложение не може да бъде еднозначно и категорично установено изпълнение на изискването 

за допустимост на кандидата - "Мега пласт груп 15" ЕООД.  Налице е свързаност между 

кандидата "Мега пласт груп 15" ЕООД и "Мега пласт груп" ЕООД с ЕИК:116543365, по смисъла 

на чл. 4, ал. 5, т. 1 и 2, ал. 8 от Закона за малки и средни предприятия.  
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Отделно, кандидатът не е представил изисканите от него документи за доказване на изискването 

за допустимост при втора комуникация от 21.06.2019 г. на КППП, както и на искането за 

представяне на документи от ДФ "Земеделие" от 15.06.2020 г.  

С оглед на гореизложеното е налице основанието за недопускане поради това, че кандидатът 

няма статут на микропредприятие на основание чл. 3, чл. 4, ал. 5, т. 1 и 2, ал. 8, чл. 4б, ал. 1 и 

2, чл. 4в и чл. 4г от ЗМСП и не отговаря на изискванията на т.1 от раздел 1.11. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и т.2 на раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

 


