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Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

След извършената оценка КППП препоръчва следните 1 бр. проектни предложения да бъдат отхвърлени на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-19.031-

0009 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

ИСКРА - 1881 

год. (Булстат: 

112074333) 

"Красотата на моя роден 

край" 

1/ Проектното предложение не отговаря на поставените 

условия за административно съответствие. 

1. Таблицата за допустими инвестиции е некоректно 

попълнена – не е посочен интензитет на помощта и размер на 

заявена субсидия.  

2. Декларация Приложение 12 чл. 47, ал. 2, т.3 от Наредба № 

22/14 Декември 2015 на МЗХ не е представена от секретаря на 

читалището – Ваня Тихомирова Тасева /представляващ 

читалището с председателя заедно и поотделно/. 

3. Декларация Приложение по чл.19 и чл.20 от Закона за 

защита на личните данни не е представена от секретаря на 

читалището – Ваня Тихомирова Тасева /представляващ 

читалището с председателя заедно и поотделно/. 

4. Декларация за нередности не е представена от секретаря на 

читалището и всички членове на читалищното настоятелство. 

5. Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ не е представена от 

секретаря на читалището – Ваня Тихомирова Тасева 

/представляващ читалището с председателя заедно и 
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поотделно/. 

6. Декларация Приложение 6 от Наредба № 22/14 Декември 

2015 на МЗХ не е представена от секретаря на читалището – 

Ваня Тихомирова Тасева. 

7. Декларация съгласно Приложение № 10 от Наредба № 

22/14 Декември 2015 на МЗХ не е представена от секретаря на 

читалището и всички членове на читалищното настоятелство. 

8. Анализ „разходи-ползи” не е коректно попълнен. 

9. Не е представен Годишен фианансово-счетоводен отчет за 

2017г. 

10. Декларация за минимални помощи не е коректно 

попълнена.  

11. Не е представено Удостоверение за наличие или липса на 

задължения към НАП. 

12. Не е представен допълнително изискания от КППП 

График за провеждане на планираните дейности с подпис и 

печат. 

13. Не е представена Приложение 17 „Декларация за липса на 

двойно финансиране”, приложена към Условия за изпълнение, 

част от Условията за кандидатстване по процедурата, 

подписана от представляващия, датирана и подпечатана. 

14. Не е представена допълнително изисканата от КППП 

коректно попълнена Декларация за неприложимост с 

посочени всички неприложими за кандидата документи. 

Кандидатът не е представил изисканите от КППП 

документи с изпратеното уведомление за отстраняване на 

нередовности към кандидата. 

 

2/ Кандидатът не отговаря на условията за допустимост – 

точка 6 „За кандидата не са налице обстоятелства в 
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Декларация съгласно приложение № 6 от Наредба №22/14 

декември 2015г. на МЗХ“ от раздел 2 „Критерии за оценка 

на допустимостта на кандидата“ на Приложение 25 към 

Условията за кандидатстване „Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения“. 

 

3/ Проектът не отговаря на условията за допустимост– 

точка 23 „Кандидатът/ползвателят на помощта не е създал 

изкуствено условията, необходими за получаване на 

предимство, в противоречие с целите на европейското 

право и българското законодателство в областта на 

допустимите за подпомагане дейности“ от раздел 3 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ на 

Приложение 25 към Условията за кандидатстване 

„Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения“. 

За КППП е невъзможно попълването на РЛ Изкуствени 

условия поради непредставяне от кандидата на изисканите 

документи. 

 

4/ Кандидатът не отговаря на условията за допустимост 

съгласно точка 11.2 от Условията за кандидатстване. 

Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при 

наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване, когато: 

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по 

несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са 

сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили 

дейността си; 

2. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
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Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата 

и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за 

социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и 

размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган; 

3. са лишени от правото да упражняват определена професия 

или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението; 

4. са предоставили невярна информация, необходима за 

удостоверяване на липсата на основания за отказ за 

финансиране, критериите за подбор или изпълнението на 

договор, установени с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението; 

5. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване 

на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл 

в сила акт на компетентните органи, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

6. са нарушили правата на интелектуалната собственост, 

когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на 

компетентните органи, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението; 

7. са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в 

сила акт на компетентните органи, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението: 

а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения 
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или контрол от УО на някой от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в стратегията за 

ВОМР, и/или от Държавен фонд "Земеделие" по отношение на 

одобрението за получаване на финансова помощ чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; 

б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на 

решения или контрол от УО на някой от ЕСИФ, включен в 

стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да ми даде 

неоснователно предимство, свързано с одобрение за 

получаване на финансова помощ; 

8. са нарушили чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на 

труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган; 

9. е установено, че по тяхна вина не са изпълнили 

задълженията си по договор за предоставяне на финансова 

помощ от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия 

за строителство или за услуга, довело до предсрочното им 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други 

договорни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността 

или обема на договорените дейности по договора; 

10. са констатирани при проверки, одити или разследвания, 

проведени от разпоредители с бюджет, Европейската служба 

за борба с измамите или Европейската сметна палата, 

значителни недостатъци при спазването на основните 

задължения по изпълнение на договор за предоставяне на 

финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, 

договор за концесия за строителство или за услуга, което е 
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довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции; 

11. са извършили нередност, която е установена с влязъл в 

сила акт на компетентните органи, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършена 

нередността; 

12. имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията; 

13. са включени в системата за ранно откриване и 

отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими 

за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298/1 от 26 

октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012“; 

14. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна 

длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за 

управление на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ; 

15. не е лице, което е на трудово или служебно 

правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от програмите, 

отговорни за управление на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до 

една година от прекратяване на правоотношението; 

16. не е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за: 
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а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 

от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари, по 

чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 

Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 

Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс; 

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в 

друга държава членка или трета страна; 

17. Не е лице, което не е изпълнило разпореждане на 

Европейската комисия за възстановяване на предоставена 

неправомерна и несъвместима държавна помощ; 

18. Не е лице, което лично или в качеството си на собственик, 

управител или контролиращ друго лице предоставя или е 

предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани 

с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР; 

Кандидатът не доказва липсата на тези обстоятелства. 
 

 

Председател: ………………………………………………   Секретар …………………………………………………….. 

 


