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Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и 

финансова оценка по процедура BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

23.07.2019 г. 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Име на 

кандидата 

Наименование 

на проектно 

предложение 

Основания за отхвърлянето 

BG06RDNP001-

19.241-0005 

"Винарско 

имение 

Санта 

Сара" АД 

Дегустационна 

към ВИНАРСКО 

ИМЕНИЕ 

САНТА САРА 

АД 

„Проектното предложение не отговаря на 

изискванията за административно 

съответствие и допустимост съгласно 

Условията за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.241 МИГ 

Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“. 

Проектното предложение не доказва 

съответствие с раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, подточка 24.1. Списък с 

общи документи от Условията за 

кандидатстване: 

- Не е представен одобрен инвестиционен 

проект, изработен във фаза „Технически 

проект" или „Работен проект (работни 

чертежи и детайли)", в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на 

територията и Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 

2001 г.).  

В комуникация от 28.06.2019г. и 

10.07.2019г. от кандидата е поискано до 

представи одобрен инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект" 

или „Работен проект (работни чертежи и 

детайли)", в съответствие с изискванията 

на Закона за устройство на територията и 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните 

проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) за 

предвидените за извършване строително-

монтажни работи - дегустационна и 

автономна PV система, но такъв не е 

представен. 
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Съгласно т.24.1 от Условията за 

кандидатстване кандидатът следва да 

представи oдобрен инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект" 

или „Работен проект (работни чертежи и 

детайли)", в съответствие с изискванията 

на Закона за устройство на територията и 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните 

проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) на етап 

кандидатстване. 

Решението на Комисията за подбор на 

проектни предложения е, че проектното 

предложение НЕ отговаря на 

критериите за административно 

съответствие и допустимост и НЕ може 

да премине на следващ етап – 

Техническа и финансова оценка. 

BG06RDNP001-

19.241-0007 

АЛПИН 

ИНВЕСТ

МЪНТ 

ЕООД 

Инвестиции за 

местно развитие 

„Проектното предложение не отговаря на 

изискванията за административно 

съответствие и допустимост съгласно 

Условията за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.241 МИГ 

Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“. 

- В т.1 "Основни данни" и т.7 "План за 

изпълнение / Дейности по проекта" от 

Формуляра за кандидатстване, кандидатът 

е описал, че с изпълнението на проекта, 

ще се извърши строителство на склад, 

помещенията на който ще се отдават под 

наем. Тази бизнес идея е подробно 

описана и в представения Бизнес план.  

Съгласно образеца на Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020г., 

съфинансирана от ЕЗФРСР, чл.15., ал.2, 

т.3 (Приложение №1 от Приложенията 

към Условията за изпълнение), 

бенефициентът няма право под каквато и 

да е форма да преотстъпва ползването на 

активите, предмет на подпомагане. 

 - Кандидатът не разполага с нужните 

документи, издадени по реда на Закона за 

устройство на територията. Представен е 

вх. №1229 от 10.06.2019г. за издаване на 
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Разрешение за строеж за сграда - складово 

помещение. В отговор на комуникация от 

12.07.2019 г. кандидатът е уведомил, че 

инвестиционният проект е получил 

положително становище за 

съответствието с нормативната уредба за 

обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и е приет от 

Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Протокол № 

15 от 19.06.2019 г. Независимо от това, 

процедурата по издаване на Разрешение за 

строеж не е завършена. 

Съгласно т.24.1 от Условията за 

кандидатстване, Разрешението за строеж е 

необходим документ, който следва да се 

представи на етап "кандидатстване". 

 - Към проектното предложение е 

приложена Таблица за допустими 

инвестиции и дейности (Приложение № 4) 

с посочен код на референтен разход за 

СМР - 1, който се отнася за 

Административно - битова сграда 

(самостоятелна сграда). Този код е 

посочен и в коригираната ТДИД, 

представена в отговор на комуникация с 

кандидата. Съгласно представената 

информация в бизнес плана, проектното 

предложение предвижда изграждане на 

склад за промишлени стоки. Складовата 

дейност се изразява в съхраняването и 

поддържане на определени запаси от 

суровини, материали и купени 

полуфабрикати с цел ритмичното 

осигуряване на производствените звена с 

материални ресурси. Налице е 

несъответствие между избрания код на 

референтен разход и планираната дейност, 

за която той се отнася. 

Решението на Комисията за подбор на 

проектни предложения е, че проектното 

предложение НЕ отговаря на 

критериите за административно 

съответствие и допустимост и НЕ може 

да премине на следващ етап – 

Техническа и финансова оценка. 


