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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ , ОТХВЪРЛЕНИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН  

СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

 

„МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, 

ПроцедураBG16RFOP002-2.042 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG16RFOP002-

2.042-0001 

 

МИЛАНОВ - Г 

ЕООД 

Повишаване 

производителността на 

"МИЛАНОВ - Г" ЕООД 

Съгласно т.27 „Допълнителна информация” от Условията за кандидатстване 

по процедурата проектното предложение се отхвърля когато общия брой 

получени точки за всеки един раздел е по-малък от 20 % от максималния брой 

точки за съответния раздел. В т.22 „Критерии и методика за оценка на 

проектното предложение” по отношение  на  раздел II "Капацитет на 

кандидата в инвестиционни проекти и управление" е определен максимален 

брой от 6 точки. 

Проектното предложение получава общо 1 точка по раздела, което е по-малко 

от изискуемия праг от 20 % от максималния брой точки по раздела. 

Разделът "Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление" 
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съдържа два критерия: 1."Инвестиционна дейност на кандидата за 

последните три приключили финансови години", по който кандидатът получава 

0 точки, тъй като, съгласно данни от Справката за нетекущите 

(дълготрайните) активи за последните три приключили финансови години, 

преди годината на кандидатстване, Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено 

оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години 

на стойност по-малко от 40% от заявената безвъзмездна финансова помощ по 

проекта. 2."Внедрени машини/стандарти/системи за управление", по който, 

проектът получава 1 точка, тъй като от представената във формуляра за 

кандидатстване информация е видно, че кандидатът е реализирал една 

дейност, свързана с внедряване на машини  

Предвид гореописаното проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

2 BG16RFOP002-

2.042-0003 

 

ЛЕОПАРД 

РУСЕ ЕООД 

Модернизация на 

машините 

Съгласно т.27 „Допълнителна информация” от Условията за кандидатстване 

по процедурата проектното предложение се отхвърля когато общия брой 

получени точки за всеки един раздел е по-малък от 20 % от максималния брой 

точки за съответния раздел. В т.22 „Критерии и методика за оценка на 

проектното предложение” по отношение  на  раздел II "Капацитет на 

кандидата в инвестиционни проекти и управление" е определен максимален 

брой от 6 точки. 

Проектното предложение получава общо 1 точка по раздела, което е по-малко 
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от изискуемия праг от 20 % от максималния брой точки по раздела. 

Разделът "Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление" 

съдържа два критерия: 1."Инвестиционна дейност на кандидата за 

последните три приключили финансови години", по който кандидатът получава 

0 точки, тъй като, съгласно данни от Справката за нетекущите 

(дълготрайните) активи за последните три приключили финансови години, 

преди годината на кандидатстване, Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено 

оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години 

на стойност по-малко от 40% от заявената безвъзмездна финансова помощ по 

проекта. 2."Внедрени машини/стандарти/системи за управление", по който, 

проектът получава 1 точка, тъй като от представената във формуляра за 

кандидатстване информация е видно, че кандидатът е реализирал една 

дейност, свързана с внедряване на машини  

Предвид гореописаното проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

Подпис:………………………………. 

Д-р Димитър Стефанов, 

  Председател на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле” 


