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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.035  

„МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти““ – първи прием 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 15/ 17.08.2018 г. на председателя на УС 

на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ 

Заповед № 25/ 26.08.2019 г. за преразглеждане на проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.035-S1 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ – ПЪРВИ ПРИЕМ 

(ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С КОД В ИСУН BG06RDNP001-19.035-S1) 

 

                                                                          РЕШЕНИЕ № 6 
 

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), чл. 18, ал. 2 от ПМС № 162/ 2016 г., чл. 15, ал. 2 от 

Процедура за подбор на проектни предложения към стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат 

и във връзка с констатирани нередовности в проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.035-0002, да се направи комуникация през ИСУН с кандидата „Агросем“ 

ООД, като се поискат следните допълнителни документи и/или пояснения: 

1.  Удостоверение, че предприятието „АГРОСЕМ“ ООД отговаря на изискванията за 

хигиена на храните/ фуражите и тяхната безопасност съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 и 11 от 

Закона за храните. 

                                                                             РЕШЕНИЕ № 7 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.035-0001 „Подобряване на производствения 

процес в "Агросем" ООД чрез закупуване на Линия за почистване и пакетиране на варива и 

семена“ отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска 

до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  № BG06RDNP001 - 19.035  МИГ Завет - Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. 
 

                                                                             РЕШЕНИЕ № 8 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.035-0002 „Закупуване на Линия за фото-сортиране 

и калибриране на варива и зърнени култури“ не отговаря на критериите за административно 
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съответствие и допустимост и не се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 - 19.035  МИГ Завет - 

Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ 

поради следните основания: 

Кандидатът не е представил допълнително изискана информация - Удостоверение, че 

предприятието „АГРОСЕМ“ ООД отговаря на изискванията за хигиена на храните/ фуражите и 

тяхната безопасност съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 и 11 от Закона за храните във връзка с т. 3 от 

раздел III. Машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане на Наредба № 22/ 2015 г. 

Не е спазено условието на текста в обхвата на т.24 Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване от Условията за кандидатстване, съгласно което „…В случай, че при 

проверката на документите бъде установена липса на документи и/или друга нередовност, 

Комисията за  подбор изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности. 

Кандидатите следва да представят липсващите документи/ отстранят нередовностите в 

срок, посочен от Комисията за подбор,………..………. Не отстраняването на нередовностите 

в изискуемия срок може да доведе до: прекратяване на производството по отношение на 

кандидата; и/или получаване на по-малък брой точки от проектното предложение; и/или 

редуциране на разходи в бюджета на проекта." 

Проектното предложение е непълно и не отговаря на поставените условия за административно 

съответствие и допустимост. 

                                                                  РЕШЕНИЕ № 9 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.035-0001 „Подобряване на производствения 

процес в "Агросем" ООД чрез закупуване на Линия за почистване и пакетиране на варива и 

семена “ преминава етап техническа и финансова оценка на процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.035  МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ с окончателна оценка 45 

точки и се одобрява за финансиране, както следва: 

- Размер на одобрена безвъзмездна финансова помощ  от МИГ Завет – Кубрат – 76 049,50 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 152 099,00 лв.; 

- Интензитет на безвъзмездна финансова помощ – 50,00 %. 
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