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№ 
Проектно 

предложение 
Кандидат Мотиви за отхвърляне 

1 58301-5-425 Община Ветово Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсват раздел III, т.4 Технически спецификации за 

описаните процедури с изключение на тези за една и/или три оферти. 

2 58301-9-429 ДПП „Рилски Манастир” 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсват раздел III, т.4 Технически спецификации за 

описаните процедури с изключение на тези за една и/или три оферти. 

2. Критерий I.7 - липсват копия от регистрации по БУЛСТАТ на партньорите. 

3 58301-13-433 ДПП „Шуменско плато” 
1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел III, т.4 Техническа спецификация за 

обществена поръчка – открита процедура за услуга. 

4 58301-27-447 РДГ Благоевград 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 

2. Критерий I.7 - липсва становище/разрешително от МОСВ съгласно ЗБР. Представеното 

разрешително не покрива всички дейности; 

5 58301-40-460 Община Ветрино, Варна 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва информация в раздел I, т.3; 

2. Критерий I.3, Формулярът е непълен липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 

3. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел III, т.4 Техническа спецификация за 

обществена поръчка – открита процедура за доставка; 

6 58301-41-461 
Община Две Могили, 

Русе 
1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 
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2. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”; 

7 58301-42-462 Община Пловдив 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсват раздел III, т.4 Технически спецификации за 

откритите процедури за услуга; 

2. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”; 

3. Критерий I.7 - липсва доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се 

покриват от ОПОС; 

4. Критерий I.7 - липсват документи за собственост на територията и/или обектите и съоръженията, 

на която ще се изпълняват дейностите; 

5. Критерий I.7 - липсва разрешително на компетентен орган, издаден в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда. 

8 58301-45-465 

Център за регионално 

развитие и иновации в 

Родопите 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 

2. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”; 

3. Критерий I.7 - липсва доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се 

покриват от ОПОС; 

9 58301-49-469 
Община Дупница, 

Благоевград 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 

10 58301-53-473 
Сдружение 

"Добротворство" 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел III, т.4 Технически спецификации за 

описаните процедури с изключение на тези за една и/или три оферти или пояснителен документ; 

2. Критерий I.7 - липсва решение на управляващия орган на НПО за кандидатстване по проекта; 

3. Критерий I.7 - липсва доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се 

покриват от ОПОС; 

11 58301-54-474 Община Левски, Плевен 1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”. 

12 58301-56-476 
Община Гоце Делчев, 

Благоевград 

1. Критерий I.7 - представеното Разрешителното от компетентен орган издадено в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда  е непълно – изграждането на рибни прагове 

предполага наличие на становище от МОСВ или Басейнова дирекция. 

13 58301-59-479 
Община  

Долна Митрополия 
1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 

14 58301-63-483 ДНП „Пирин” 
1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел II, т.2 „Процедура за избор на из-

пълнител”; 



15 58301-68-488 

Национална агенция за 

граждански и стопански 

инициативи 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”; 

2. Критерий I.7 - липсва копие от регистрацията на БУЛСТАТ на кандидата. 

16 58301-69-489 
Сдружение "Перперикон - 

Мелпомена" 

1. Критерий I.2 - представено е само едно копие на проектното предложение на хартиен носител; 

2. Критерий I.7 - липсват всички необходими документи с изключение на Декларациите. 

17 58301-70-490 Община Бяла 

1. Критерий I.7  - липсва Декларацията по Приложение З; 

2. Критерий I.7 - липсват документи за собственост на територията и/или обектите и съоръженията, 

на която ще се изпълняват дейностите; 

3. Критерий I.7 - липсва изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение 

на дейностите; 

4. Критерий I.7  - издаденото разрешение за ОВОС частично покрива съответствието със законо-

дателството в областта на околната среда. За предвидените дейности е необходимо становище от 

Морска администрация/Басейнова Дирекция. 

18 58301-72-492 Фондация "Екохерба" 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен – липсва раздел V „Списък на документите”; 

2. Критерий I.7 - не е представен документ за всички предвидени дейности в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда. 

19 58301-73-493 

Агенция за устойчиво 

развитие и 

евроинтеграция  

"Екорегиони" - АУРЕ 

1. Критерий I.7 - липсва разрешително на компетентен орган, издаден в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда. 

20 58301-74-494 Община Неделино 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсва раздел V „Списък на документите”; 

2. Критерий I.7 - липсват документи за собственост на територията и/или обектите и съоръженията, 

на която ще се изпълняват дейностите; 

3. Критерий I.7 - липсва изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение 

на дейностите; 

21 58301-76-496 Сдружение "Екосвят" 

1. Критерий I.3, Формулярът е непълен - липсват раздел III, т.4 Обществени поръчки и  раздел 

III, т.5  Процедури за избор на изпълнител по ПМС №55/2007; 

2. Критерий I.7 - липсват документи за собственост на територията и/или обектите и съоръженията, 

на която ще се изпълняват дейностите; 

3. Критерий I.7 - липсва изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение 



на дейностите; 

4. Критерий I.7 - липсва разрешение, становище или решение от компетентен орган, издадено в 

съответствие със законодателството в областта на околната среда. 

22 58301-14-434 Община Мизия, Враца 

1.Критерий II.11 - Кандидатът не е осигурил достатъчно налични финансови средства за да прави 

разплащания във връзка с изпълнение на проекта. Определеният размер за осигуряване на общински 

дълг съгласно решението на Общински съвет е недостатъчен. 

23 58301-25-445 
Община Червен бряг, 

Плевен 

1.Критерий II.7 - Предвидените инфраструктурни дейности в проектното предложение (екопътека) 

не се изпълняват на територия публична собственост. Екопътеката преминава през 8 частни имота с 

12 собственика. 

24 58301-29-449 Община Габрово 

1.Критерий II.8 - Предвидените дейности по проекта не съответстват/отговарят на посочената 

конкретна цел на процедурата  (т.1.4 от Насоките за кандидатстване), т.е опазване, поддържане и 

където е необходимо, възстановяване, на ценни местообитания и видове, включително и такива 

предмет на опазване от националната екологична мрежа. 

25 58301-37-457 РИОСВ - Бургас 

1.Критерий II.7 - В Проекта е предвидена недопустима дейност, свързана с извършване на 

мониторинг на горските екосистеми с преобладаване на обикновена ела. Предвиденият мониторинг 

не е свързан с оценка на резултатите от проекта; 

2.Критерий II.9 - Исканите средства по проекта не финансират само допустими разходи. 

Предвидени са финансови средства в размер на 12 600 лв за дейност 7, която е определена като 

недопустима. 

26 58301-48-468 ДНП „Рила” 

1.Критерий II.8 - Предвидените дейности по проекта не съответстват/отговарят на посочената 

конкретна цел на процедурата  (т.1.4 от Насоките за кандидатстване), т.е опазване, поддържане и 

където е необходимо, възстановяване, на ценни местообитания и видове, включително и такива 

предмет на опазване от националната екологична мрежа. 

27 58301-57-477 

РИОСВ - Варна 1.Критерий II.8 - Предвидените дейности по проекта не съответстват/отговарят на посочената 

конкретна цел на процедурата  (т.1.4 от Насоките за кандидатстване), т.е опазване, поддържане и 

където е необходимо, възстановяване, на ценни местообитания и видове, включително и такива 

предмет на опазване от националната екологична мрежа. 

28 58301-66-486 Община Смолян 

1.Критерий II.8 - Предвидените дейности по проекта не съответстват/отговарят на посочената 

конкретна цел на процедурата  (т.1.4 от Насоките за кандидатстване), т.е опазване, поддържане и 

където е необходимо, възстановяване, на ценни местообитания и видове, включително и такива 

предмет на опазване от националната екологична мрежа. 



29 58301-3-422 Община Средец Не покрива минимума точки по критерии III Съответствие и V Опит на кандидата 

30 58301-6-426 Община Костинброд Кандидатът не се съобразил с указанията на Комисията за коригиране на бюджета 

31 58301-7-427 РИОСВ - Смолян Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

32 58301-10-430 Община Козлодуй Не покрива минимума точки по критерий V Опит на кандидата 

33 58301-15-435 ДПП „Персина” Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

34 58301-20-440 РИОСВ - Русе Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

35 58301-22-442 Община Каспичан Не покрива минимума точки по критерий V Опит на кандидата 

36 58301-26-446 Община Болярово Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

37 58301-31-451 Община Кайнарджа Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

38 58301-34-454 Община Бургас Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

39 58301-35-455 РДГ Кърджали Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

40 58301-39-459 Община Стрелча Не покрива минимума точки по критерии III Съответствие и IV Методика и работен план 

41 58301-44-464 Община Аврен Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

42 58301-51-471 РИОСВ - Пазарджик Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

43 58301-52-472 РИОСВ - Пазарджик Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

44 58301-64-484 ДНП „Пирин” Не покрива минимума точки по критерий III Съответствие 

 


