
 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ ПРЕМИНАВАТ ПРОВЕРКАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ (АСД)  И НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО), 

 

по процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.173 по  Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. –6.4.) - 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР  на „МИГ – Любимец – 

Ивайловград”, оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173-S3. (Преразгледана оценка на етап АСД, съгласно 

Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” №36/ подмярка 19.2, с изх. № 01-6300/649 от 21.05.2021г.) 

 

№  Регистрационен номер  и 

наименование на 

проектното предложение 

Кандидат 

 

Основания за недопускане до етап ТФО  

1 BG06RDNP001-19.173-

0011 – „Медийна интернет 

базирана платформа за 

популяризиране и 

разпространение на 

българска музика, култура и 

изкуство – lyubimets.tv” 

„Порязка медия” 

ЕООД  

След преразглеждане на проектно предложение с рег. номер  BG06RDNP001-19.173-

0011 на етап оценка за АСД, съгласно указанията на Уведомително писмо от Държавен 

фонд „Земеделие” №36/ подмярка 19.2, с изх. № 01-6300/649 от 21.05.2021г.), е 

установено, че проектното предложение не отговаря на  критерии за 

административно съответствие и допустимост по процедурата, не преминава 

проверката за АСД и не се допуска до техническа и финансова оценка. 

 

Основания за недопускане: 

Съгласно "Критериите за административно съответствие и допустимост на проектни 

предложения" (Приложение №14 към Условията за кандидатстване/оценителен лист за 

АСД в ИСУН 2020):  

1. Проектното предложение не отговаря на условията за допустимост на 

проектните дейности по критерий 2 от раздел (група) III на  оценителен лист за АСД:  

      Кандидатът не отговаря на изискването за осъществяване на дейностите по проекта 

на територията на действие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. Съгласно 

направеното описание в бизнес плана, че проектът ще задоволи "нуждите на 
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българите, но и основно на българите, живеещи в чужбина" - услугата не задоволява 

потребностите на населението на територията на МИГ-а. Описанието, че "Офисът, 

като работна станция, ще е в гр. Любимец" и че ще се ползва местна интернет 

структура, е необосновано, вкл. предвид техническите параметри на компютърната 

конфигурация, която е предвидено да бъде закупена - същата е тип потребителска 

станция, а не такава, посредством която могат да бъдат обслужвани голям брой крайни 

потребители. 

2. Проектното предложение не отговаря на критерий 1 „Бизнес планът доказва 

икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години” от раздел 

(група) IV на  оценителен лист за АСД, във връзка с критерии 13 и 14 от раздел (група) 

II на оценителен лист за АСД: 

      Представеният бизнес план  не доказва икономическа жизнеспособност на 

инвестицията за срок от 5 години. Налице е несъответствие на данните в Таблица 3 

"Производствена и търговска програма" и Таблица 4.4.1. "Средногодишна 

натовареност" относно дейността/услугата "Реклама тип "Флаш банер" в уеб 

базираната медийна интернет платформа", където е предвидено 0,27 бр. дневно при 

365 дни в годината = 100 бр. В Таблица 3 е заложено 200 бр. годишно.  

      В резултат на извършените преизчисления бизнес планът е с показатели, 

показващи нежизнеспособността му.       

 
        Настоящият списък представлява неразделна част от протокол на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), назначена със Заповед 

№13/30.12.2019г., изм. със Заповед №32/27.05.2021г., на Председателя на УС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, за преразглеждане на проектно 

предложение с номер BG06RDNP001-19.173-0011 на етап оценка за Административно съответствие и допустимост, по процедура с код в ИСУН 2020 - 
BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-

19.173-S3. 

      В съответствие с условията на т.21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-
19.173  - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 6.4.) -  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“ от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", работата на КППП по процедурата приключва с оценителен доклад. Към 

оценителния доклад на КППП, ще бъде приложен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. 
      МИГ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са одобрени частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на 

оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ. 

      Съгласно чл.45, ал.1 и ал.2 на ПМС №161 от 04.07.2016г., всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е 
одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред Държавен фонд „Земеделие” в срок до 3 работни дни от датата на получаването на 

уведомлението. 

 

9.06.2021г.  


