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СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ 

ПО ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-19.379-S2 СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

№ 

по 

ред 

№ на проектното 

предложение 

Наименование на 

проектно 

предложение 

Наименование  на 

Кандидата 
Основание за отхвърляне  

1. 
BG06RDNP001-

19.379-0005 

„Създаване и 

развитие на 

иновативни 

подходи на 

фотографското 

изкуство в  

гр. Нова Загора  

“Л. Ф. ФОТО 

СТУДИО” 

ЕООД“ 

"Л. Ф. ФОТО 

СТУДИО" ЕООД“ 

Като предпоставки за отхвърлянето на проектно предложение № BG06RDNP001-19.379-

0005 „Създаване и развитие на иновативни подходи на фотографското изкуство в 

гр. Нова Загора "Л. Ф. ФОТО СТУДИО" ЕООД“, оценителите, избрани 

автоматично от системата на ИСУН 2020 за оценка на етап АСД, са посочили 

следните обстоятелства: 

- оценителен лист на Пламен Чингаров: 

„Проектното предложение, не отговаря на изискванията за административно съотвествие 

и допустимост и следва да бъде отхвърлено на етап ОАСД. Кандидатът и след писмо за 

отстраняване на нередовности не е изпълнил посочените критерии, които са основание 

за отстраняване. 

Основание и мотиви: 

1. Формулярът за кандидатстване не е подписан от лицето, което представлява кандидата 

или от упълномощено лице, поради което проектното предложение следва да бъде 

отхвърлено Формулярът е подписан с валиден КЕП на Диляна Стойнова Николова (файл 

за проверка КЕП 0005), която е лице, различно от представляващия ЛИЛИЯ 

mailto:mig@mig-novazagora.org


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, www.mig-novazagora.org 

ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА (съгл. файл за проверка ТР-0005) и не е упълномощено лице. 

Не е представено нотариално заверено пълномощно от представляващия Лилия 

Филипова в полза на подалия проектното предложение Диляна Николова с право на 

подаване на проекта. След комуникация Кандидатът е представил пълномощно, но 

същото не е нотариално заверено Това е основание за отстраняване на проектното 

предложение. Не са изпълнени изискванията, посочени в Раздел 23 т. 2 от Условията за 

кандидатстване, съгласно които "Когато проектното предложение се подава от 

упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно и 

формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице." 

2. Не е спазено изискването за максимална продължителност на проекта. Посочен е срок 

от 36 месеца при максимално допустим 24 месеца( в случаите без СМР). Съгласно ОЛ и 

Прил. 24 към Условия за информация, неизпълението на този критерий е основание за 

отстраняване. 

3 Не са представени потвърждения за определяне стойността на всички разходи. Поради 

това всички проектни разходи са необостовани и следва да бъдат премахати. Това води 

да неизпълнение на критерия за минимален размер на проектните разходи от 14 668,73 

лв . и проектното предложение следва да бъде отстранено. 

4. Не е представена (и след комуникация) ТДИД във формат Ексел. В приложената ТДИД 

(прил.2) има следните неточности, които не са отстранени и след комуникация: - 

посочено е че не се кандидатства с ДДС. - посочен е некоректен режим на минимални 

помощи в колона - посочен е некоректен размер на БФП 100%, който е различен от 

заявения в бюджета 65,47% ; - не са отразени в Таблицата бйджетни редове 12,18 и 30, в 

редове 8,11,21 и 22 общите суми са определени некоректно - общата сума на разходите 

и на БФП, не съотвестват на посочените в Бюджета Основание за отхвърляне на 

проектното предложение е непредставянето на документа или той не е в посочения 

формат. 5.По отношение на Бизнесплан, не са отстранени и след комуникация следните 

неточности : - Разходите за Бизнесплан са посочени в Табл. Т2, а са предявени като 

проектни /общо допустими разходи - В табл. 12 не са нанесени данните за редове 3 и 4, 

съгласно предходните таблици. 
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-Табл. Т6,Т7, Т8, Т12 са попълнени за 2, вместо за 5 години. 

-Табл- 11 не е попълнена Съгласно представените данни в БП не могат да се определят 

параметрите за икономическата жизнеспособност на проекта. 

6. Декларацията по Приложение 13 е предствена, попълнена за 2022 г (новорегистрирана 

фирма), но не е подписана, дори и след комуникация. 

7. Във формуляр за мониторинг е посочен приоритет, който не е свързан с проектното 

предложение. Не са посочени коректин стойности. Не е представено пояснение след 

комуникация. 

8. Не е представено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда е представен и входящ номер за заявяване 

Удостоверение на преценка необходимостта от оценка за ВОС. Документът е изискуем 

към момента на кандидатстване, поради което е следвало поне да бъде заявен тогава. 

Непредставянето му е основание за отстраняване. 

9. Не е представена справка за ДМА към последния приключен период или пояснителна 

информация, а пояснителна информация че няма активи. 

10. Не са представени оферти или други доказателства за основателност на всеки един 

от разходите. Не е дадено пояснение от кандидата как е определена цена на проектните 

разходи, Поради това, всички проектни разходи са необосновани и неоснователи и 

следва да бъдат редуцирани. Съгласно ОЛ и Прил. 24 към Условия за информация, това 

е основание за отстраняване. В проектното предложение са налице и други нередовности, 

които не водят до отстраняване на проектното предложение, но не са представени от 

кандидата след комуникация, които могат да изискват редукция на бюджета или 

служебна корекция. 

2,1-Не се представени технически спецификации на заявените машини, оборудване и 

съоръжения. 
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2,2 Не се представени изискуемите документи за заявен предварителен разход по 

изготвяне на БП 

2,4 Не е представено решение за избор  

2,5 Не е представена справка за съществуващия и нает персонал към датата на 

кандидатстване (Прил.12). След комуникация, Кандидатът е пояснил в свободен текст, 

че не няма нает персонал. 

2,6 Не е представена ведомост за заплати , а кандидатът е регистриран през 2022 г и е 

заявено ново работо място. След комуникация е посочил ме е неприложимо. 

2,7 Не е представена инвентарна книга, съгласно УК. а пояснителна информация че няма 

активи. 

2,8 По отношение на Формуляр за кандидатстване: -В раздел Основни данни - ДДС е 

допустим разход е посочено "Друго", следва да се редуцира на "Да", тъй като кандидатът 

вероятно не е регистиран по ЗДДС (фирмата е регистрирана 7 дни преди датата на 

кандидатстване.) - В раздел Основни данни - Минимална помощ е посочено "Не", следва 

да бъде "Да". 

- В раздел Индикатори, раздел Създадени работни места е посочена нереална целева 

стойност.“ 

-оценителен лист на Павлина Йончина: 

„Проектното предложение, не отговаря на критериите за оценка на етап ОАСД и не може 

да премине към етап ТФО. След допълнителна комуникация за отстраняване 

нанередовности, кандидатът не е изпълнил посочените критерии, които са основание за 

отстраняване на проектното предложение. 

Мотиви: 

1. Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 

2020 и е подписан с КЕП от Диляна Стойнова Николова. Лицето не е упълномощено да 

представлява кандидата. Съгласно УК, Когато проектното предложение се подава от 
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упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно и 

формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице. След комуникация 

Кандидатът е представил пълномощно, но същото не е нотариално заверено. Това е 

основание за отстраняване на проектното предложение. Не са изпълнени изискванията 

на Раздел 23 т.2 от Условията за кандидатстване. 

2. Съгласно попълнената информация във ФК, срокът за изпълнение е 36 месеца. 

Съгласно УК, продължителността на проекта не надхвърля 24 (двадесет и четири) месеца 

или 36 (тридесет и шест) месеца, ако са предвидени СМР дейности. Кандидатът не 

представи обяснителна записка относно установеното несъответствие след 

комуникация. Съгласно Раздел.24 към Условия за информация, неизпълението на този 

критерий е основание за отстраняване. 

3. Заявените ОДР са в размер на 87 617.00 лева, но тяхното разпределение и интензитет 

не съответства на УК, т. 9. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: След доп. комуникация, 

кандидатът не представи потвърждения за определяне стойността на всички разходи. 

Поради това всички проектни разходи са необостовани и следва да бъдат премахати. 

Това води да неизпълнение на критерия за минимален размер на проектните разходи от 

14 668,73 лв. и проектното предложение следва да бъде отстранено. 

4. Не е представена (и след комуникация) ТДИД във формат Ексел. В представеното 

Приложение 2 са установени следните нередовности: неправилно е определен 

приложимият режим на държавни помощи; разходите не съответстват на раздел 5. 

Бюджет (в лева) от ФК; Посочен е некоректен размер на БФП 100%, който е различен от 

заявения в бюджета 65,47%; не са отразени в Таблицата бюджетни редове 12,18 и 30 , в 

редове 8,11,21 и 22 общите суми са определени некоректно; общата сума на разходите и 

на БФП не съотвестват на посочените в Бюджета. Основание за отхвърляне на 

проектното предложение е непредставянето на документа или той не е в посочения 

формат. 

5. В представения Бизнес план след комуникация, не са отстранени следните неточности: 

Разходите за Бизнес план са посочени в Табл. Т2, а са предявени общо допустими 
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разходи, В табл. 12 не са нанесени данните за редове 3 и 4, в съответствие с останалите 

таблици, Табл. Т6,Т7, Т8, Т12 са попълнени за само за 2, вместо за 5 години, Табл. 11 не 

е попълнена. От така представените показатели в БП не могат да се изчислят параметрите 

за икономическата жизнеспособност на проекта. 

6. В представеното Приложение 13 Декларация 4а ал.1 ЗМСП.pdf са установени следните 

нередовности: Декларацията не е подписана и след доп. комуникация. Представено е и 

Приложение №13а по раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за 

кандидатстване. 

7. Некоректно попълнен Формуляр за мониторинг, не е представено пояснение. 

8. НЕ е представено и след доп. комуникация, а само вх. номер към РИОСВ относно 

решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по 

екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително 

отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от 

компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/ Басейнова дирекция), издадени по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

и/или Закона за водите (когато е приложимо). 

9. Не е представена справка за ДМА съгласно УК, а само пояснителна информация, че 

няма активи. 

10. Не са представени документи за основателност на разходите, не е ясно как са 

определени цените на разходите по проектното предложение, т.е. наличие е 

необоснованост на разходите. 

Други нередовности, които не водят до отхвърляне: 

1. Не са представени Подписани технически спецификации за съответните машини, 

съоръжения, оборудването и обзавеждане, включени в проекта 
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2. Не е представена инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение 

към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в 

случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно 

Закона за счетоводството. 

3. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за 

предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица 

и еднолични търговци) не е представена. 

4. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване 

на проектното предложение за разходи за предпроектни проучвания, такси, 

възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 

януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба №22/2015 г., ведно с банкови 

извлечения не са представени, а кандидатът заявява такива. 

5. Не е представена Справка за съществуващия и нает персонал към датата на 

кандидатстване - Приложение №12 и/или отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд. 

6. Установени нередовности при попълване на Формуляра за кандидатстване: - 1. 

Основни данни - Некоректно попълнени подраздели: ДДС е допустим разход по проекта 

- Друго, а следва да бъде ДА. Няма данни кандидатът да е регистриран по ДДС. Проектът 

подлежи на режим на минимални помощи - Не, а следва да бъде ДА. 8. Индикатори - 

Създадени нови работни места - Целева стойност общо 35 456.16, което е некоректно. 

Размер на инвестицията - Целева стойност общо 30 200.00, което е некоректно. 

Въведените индикатори трябва да бъдат в съответствие с УК, раздел 7. Индикатори. 10. 

План за външно възлагане - НЕ е попълнен;“ 
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