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Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. 

 

 

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.376 , МЯРКА 7.5 

„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“  ОТ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 
 

 

 

 

Регистрационен  

№ 

Кандидат ЕИК/ЕГН Име на проекта Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001-

19.376-0006 

MЛАДЕЖКО 

ДРУЖЕСТВО 

ЗА СПОРТ И 

ТУРИЗЪМ –

“ЗДРАВЕЦ" 

175645966 Създаване на 

туристически 

информационен център в 

гр.Дряново 

1.Кандидатът е разяснил, че "Проекта ще 

генерира приходи, с които ще се финансират 

нестопански и неикономически дейности 

свързани с оперативното изпълнение на проекта 

(разходи за наем, разходи за заплата на наети 

лица, режийни разходи). Изразходването на 

средства, гененрирани от дейността на проекта 

няма да имат инвестиционен характер и не мога 

да се определят като собствено финансиране в 

исканите инвестиции. " 

В условията за кандидатстване, т.16 ясно е 

определено, че "Финансовото подпомагане по 

настоящата процедура се определя като 

„непомощ“ и е допустимо когато: - дейностите в 

тези обекти са организирани по нетърговски 

начин и са от нестопанско естество". Дейностите, 

свързани с генериране на приходи и 
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осъществяване на стопанска дейност са 

недопустими по процедурата. 

2. Премахването от бюджета на проектното 

предложение на разходите, за които не са 

представени документи, доказващи 

основателността на разхода и на разходите, които 

са недопустими /за осъществяване на 

недопустими съгласно Условията за 

кандидатстване дейности/ води до размер на 

общите допустими разходи по проекта под 

минималния праг от 10 000 лв. 

3. Представена е декларация, с която кандидатът 

декларира, че ще се финансират само 

нестопански дейности по проекта в съответствие 

с т.16 Приложим режим на държавни/минимални 

помощи. Същевременно съгласно представения 

Анализ разходи-ползи и Основна информация за 

проектното предложение проектът се предвижда 

да генерира приходи и да осъществява стопанска 

дейност. 

4. Проектното предложение е в противоречие с 

т.16 от Условията за кандидатстване. 

5. Проектът не отговаря на задължителния 

критерий "Финансовата помощ по проекта е в 

размер 100% от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, 

които след извършване на инвестицията не 

генерират нетни приходи." Проектът генерира 

приходи. 

- - - - - 

- - - - - 
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