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Приложение №1 

към Протокол №2/27.02.2019  на КППП  

С П И С Ъ К 

на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

 към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина 

 

№ по 

ред 

Рег.№/ на проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за недопускане до 

техническа и финансова 

оценка 

1 

 

BG06RDNP001-19.176-0001 АПЕ 2001 ООД  

ЕИК:106525212 

Технологична и маркетингова 

модернизация на мелничен 

комплекс на „Апе-2001“ ООД-

с. Галиче 

За подаденото проектно 

предложение в ИСУН с 

№BG06RDNP001-19.176-0001 не 

може да се извърши оценка на 

етап АСД поради непредставяне 

на искана пояснителна 

информация от кандидата, за 

която е изпратено Уведомително 

писмо в ИСУН BG06RDNP001-

19.176-0001 на 19.02.2019 г. с 

изх. №МИГ-АСД-4.2-



001/19.02.2019 г. 

В рамките на указния в писмото 

срок от една седмица /или 7 дни/, 

кандидатът не е представил 

изисканата допълнителна 

информация и разяснения, 

поради което проектното 

предложение е отхвърлено само 

и единствено на това основание. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. 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 

финансиращия/финансиращите проекта УО/ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението. 

 

 

 

Членове на КППП: 

 

Председател: Петко Павлов    /П/ 

Секретар: Сашка Първанова    /П/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /П/ 

Външен експерт-оценител: Добрин Савчев  /П/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова   /П/ 


