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Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по Процедура № 

BG14MFOP001-4.114-S1, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 
туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ по 

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
 
№ Рег. № на 

проектното 
предложение  

Наименование на 
кандидата 

Наименование на 
проектното предложение 

Основание за отхвърляне 
(посочват се конкретните основания, а не само 

препратки към документите и условията, които 
не са изпълнени)  

 
1. 
 

 
BG14MFOP001-

4.114-0005 

 
СДРУЖЕНИЕ 

„НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ ЗА 

ЕДИНСТВО И 
ПАРТНЬОРСТВО“ 
(ЕИК: 177157920) 

 
" Риболовният туризъм в 

община Батак - туристически 
преживявания, събития и 

атракции" 

Проектното предложение не отговаря на 
Критерий № 2 „Налице са всички изискуеми 
документи и са попълнени съгласно 
изискванията, посочени в т. 24 от Условията за 
кандидатстване по настоящата процедура“ от 
Приложение № 3 „Критерии и методология за 
оценка на проектните предложения по Процедура 
за подбор на проекти – BG14MFOP001-4.114 



„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза 
на малки рибарски общности” по Стратегия за 
ВОМР на МИРГ ВЗР: Батак – Девин - Доспат.  
След извършена проверка на предоставените 
документи и съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗУСЕФСУ: 
„Когато при проверката по ал. 1 се установи 
липса на документи и/или друга нередовност, 
комисията изпраща на кандидата уведомление за 
установените нередовности и определя разумен 
срок за тяхното отстраняване, който не може да 
бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението 
съдържа и информация, че неотстраняването на 
нередовностите в срок може да доведе до 
прекратяване на производството по отношение на 
кандидата. Отстраняването на нередовностите не 
може да води до подобряване на качеството на 
проектното предложение“. Във връзка с точка 24. 
„Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване“ от Условия за 
кандидатстване, на 20.12.2022 г. чрез Модул 
„Комуникация“ в ИСУН 2020 е изпратено 
уведомление с регистрационен номер 
BG14MFOP001-4.114-0005-M002, с което е 
поискана допълнителна информация от 
кандидата. Указан е срок до 30.12.2022 г., в който 
да бъдат предоставени долуописаните липсващи 
документи и информация, а именно: 
• С оглед определяне на произхода на 
цените на предвидените разходи за закупуване на 
активи, кандидатът следва да приложи  
А/ Официален каталог на производител или 
оторизиран представител или  
Б/ Една оферта.  



В случай че за доказване произхода на цените на 
предвидените разходи за закупуване на активи 
кандидатът е приложил към Формуляра за 
кандидатстване оферта, то годишния оборот, 
който се отнася до предмета на доставката, 
услугата или строителството  (специфичен 
оборот) през някоя от предходните три  или общо 
за предходните три приключили финансови 
години, преди датата на кандидатстване, да е 
равен или по-голям от стойността на доставката, 
услугата или строителството. Изискването за 
специфичен оборот се доказва от оферента със 
справка – декларация, подписана от 
счетоводителя и лицето представляващо по закон 
оферента.  
Във връзка с това от кандидата е поискано да 
представи нови справки – декларации от 
оференти: „МИНИ ТУРС“ ЕООД; „Център за 
професионално обучение „Свят за всички“- 
Хасково“; „Грийн Инвестмънт България“ ЕООД; 
„ФЕЛАЯ” ЕООД, които да отговарят на 
изискванията на Условията за кандидатстване: в 
съответната декларация да бъде посочен 
специфичният оборот, който се отнася до 
извършени услуги, еднакви или сходни на 
оферираните и оборотът да бъде посочен със 
стойности (в лева) за съответните години. В деня 
на изпращане на писмото, кандидатът е отворил и 
е видял изпратеното уведомление с 
регистрационен номер BG14MFOP001-4.114-
0005-M002 в ИСУН, но не е отговорил. 
Кандидатът не е отговорил на комуникацията в 
регламентирания срок, не е предоставил 
изисканите допълнително информация и 



документи, което прави невъзможно 
извършването на оценка на проектното 
предложение. Съгласно изискванията, посочени в 
Условията за кандидатстване на процедурата, 
раздел 24: „При непредставяне на изисканата 
допълнителна информация или разяснения в 
срок, проектното предложение може да бъде 
отхвърлено само и единствено на това основание 
или съответно да получи по-малък брой точки“. 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 34, ал. 2 на 
ЗУСЕФСУ и когато след допълнително 
изискване по установения ред, на задължително 
изискуеми по процедурата документи, и 
информация, същите не бъдат предоставени от 
кандидата или са представени, но не съгласно 
изискванията, посочени в Условията за 
кандидатстване на процедурата, проектното 
предложение не отговаря на Условията, поради 
което производството по него се прекратява. 
Поради изложените по-горе аргументи, проектно 
предложение с рег. № BG14MFOP001-4.114-0005 
е включено в Списъка на проектните 
предложения, които не се допускат до етап 
Техническа и финансова оценка, по настоящата 
процедура. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 
отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по горепосочената процедура, могат да 
подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган, в 
едноседмичен срок от съобщаването. 
 


