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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ , ОТХВЪРЛЕНИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН  

СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 

Процедура №BG06RDNP001-19.096 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното предложение Основание за отхвърляне 

1 № 

BG06RDNP001-

19.096-0003 

фирма „ДМД-

КЛБ“ ООД  

село Козаревец 

„Ремонт на производствена сграда, инвестиции в 

съоръжения за прецизна преработка на отпадъци от 

слънчоглед и спомагателни съоръжения за 

пакетиране на пелети от слънчоглед, в предприятие 

за производство на пелети " 

Проектното предложение не отговаря на критериите за АСД. 

Проектното предложение е подадено след обявения срок и е 

недопустимо за финансиране, който срок е 8 януари 2019г., 17.00ч. 

 

Проектното предложение е подадено на 08.01.2019г., в  17:15ч., 15 

минути след определения в условията на процедурата срок. 

 

Съгласно Протокол №BG06RDNP001-19.096-S1-RP2 / 12.02.2019г. от 

приключил етап ОАСД в ИСУН, проектно предложение № 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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BG06RDNP001-19.096-0003, с наименование „Ремонт на 

производствена сграда, инвестиции в съоръжения за прецизна 

преработка на отпадъци от слънчоглед и спомагателни съоръжения за 

пакетиране на пелети от слънчоглед, в предприятие за производство 

на пелети " не преминава етап „ОАСД“. 

 

 

Дата:12.02.2019г. 

 

Утвърдил:  

 

 

 

 

Подпис, п……….п…… 

Заличени данни съгласно ЗЗЛД 

Председател на УС на МИГ 

 


