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Приложение № 2  

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

№ Номер и наименование на 

проектното предложение 

Мотиви за отхвърлянето 

1 

BG06RDNP001-19.090-0001 

"Реконструкция на 

тротоарната мрежа, успоредна 

на път III-813 в град Годеч - 

о.т. 403-320 и път III - 8132 - 

о.т. 320 - 175" - етап IV (от о.т. 

164 до о.т. 175) 

Първи оценител:  

Проектът за реконструкция и рехабилитация на тротоарната мрежа, успоредна на път III -813 ипът 

III-8132 в гр. Годеч  е за инвестиция в размер на  148 838,52 лв. Тя ще включи само четвъртия етап 

от целия инвестиционен проект, за който е издадено разрешение за строеж от 07.03.2018 г. 

 Дейностите предвидени с изпълнението му са в съответствие с условията и обхвата по мярка 19.2-

7.2  "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" от СВОМР. 

 С реализацията му ще се постигне насърчаване на икономическото развитие чрез изграждане на 

жизнеспособна социална среда и повишаване на туристическия потенциал на територията. 

 След представяне на допълнителната информаци по проверката на проектното предложение за 

административно съответствие и допустимост са установени пропуски и несъответствия: 

При допълнително изисканото Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, 

за наличие или липса на задължения отново е с дата отново 06.02.2019 г.  Тя не съответства на 

изисканото удостоверение да е с дата не по рано от 14.02.2019г.до 1 месец от датата на 

представяне на ПП/. Липсва актуализиция на Удостоверението с датата на валидността му. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата:  „Удостоверение, издадено от 

Националната агенция за приходите, за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от 

1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение” е задължителен документ, и 

непредставянето му води до отхвърляне на проектното предложение". 

Представеното Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите /с дата отново 

06.02.2019 г. / не съответства на изисканото удостоверение да е с дата не по рано от 14.02.2019г./ 

до 1 месец от датата на представяне на ПП.  
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От извършената проверка на проектното предложение за административно съответствие и 

допустимост са установени пропуски и несъответствия, следствие на което: 

 Проектното предложение нe отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост. 

Втори оценител:  
Проектното предложение е подадено на 13.03.2019 г., а удостоверението за липса на 

задължения от НАП е от 06.02.2019 г. Изискано е представянето на ново удостоверение с дата 

не по-рано от 14.02.2019 г., но е представено същото с допълнителните документи. 

Представеното удостоверение е невалидно и води до отхвърляне на проектното предложение. 

 

 

 


