
 

   www.eufunds.bg 

      Споразумение за изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ № РД 50 – 139 / 21.10.2016 г. 

7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19 

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu 
 

                    

                                  

 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.067 МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ: ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” 

 

Втори прием (в периода 08.04.2019 г. – 23.05.2019 г.). Код на Процедурата в ИСУН BG06RDNP001 – 19.067 – S2 

 
Дата: 03.11.2020 г. 

 

№ 

 

Рег. № на проектното 

предложение  

 

Наименование на 

кандидата 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1. 
BG06RDNP001-19.067-

0008 

„Мега Пласт Груп 

15“ ЕООД 

Модернизация на предприятие за 

производство на Алуминиева и 

ПВЦ дограма 

Проектът отпада на етап АСД. 

Основание за отхвърляне - 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 
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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.  

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. Проектът не отговаря на 

критериите за АСД. 

 


