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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТХВЪРЛЕНИ НА ЕТАП 

ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ  
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  
BG161PO003-2.4.01 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 

 
№ Проектно предложение 

Рег. № 
Наименование на 

кандидата 
Наименование на проектното 

предложение 
Основание за отхвърляне 

 
1. BG161PO003-2.4.01-

0002 

КЛЪСТЕР 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

"Повишаване на 
конкурентоспособността и 
насърчаване устойчивото 
развитие на   "КЛЪСТЕР 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ   ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ" (КВЕИ)" 

Проектното предложение не отговаря 
на критериите за административно 

съответствие по т.1, от таблицата за 
оценка на административното 

съответствие, във връзка с 3.1.1. 
„Списък на документите за 

кандидатстване”, т. 1., буква а) 
„Основни документи” от Насоките за 
кандидатстване  - /Декларацията от 

Раздел III към Формуляра за 
кандидатстване не е представена от 
кандидата по изискуемия, съгласно 

Насоките за кандидатстване образец 
/липсват или са изтрити отделни части 
от нея / и т.8,  от таблицата за оценка 
на административното съответствие, 

във връзка с 3.1.1. „Списък на 
документите за кандидатстване”, т. 2., 
буква б) „Придружителни документи” 

от Насоките за кандидатстване  / 
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Декларация за държавни помощи 
(Приложение Д), към Насоките за 

кандидатстване, не е представена от 
кандидата,  по изискуемия, съгласно 

Насоките за кандидатстване образец / 
не е представена в цялост/ 

2. BG161PO003-2.4.01-
0004 

СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
"ИНДУСТРИАЛЕН 

КЛЪСТЕР 
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" 

"Развитие на индустриален 
клъстер "Електромобили" 

Проектното предложение не отговаря 
на критерия за административно 

съответствие по т.15 от таблицата за 
оценка на административното 

съответствие, във връзка с т. 2., буква 
з) „Придружителни документи” от 
Насоките за кандидатстване – не е 
налице представено от кандидата 
Удостоверение от Националния 

статистически институт (НСИ) относно 
кода на основната икономическа 

дейност на кандидата. 

 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по 
горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка пред оценителната 
комисия, чрез ръководителя на договарящия орган, в срок до 5 работни дни след публикуване на настоящия списък на Интернет 
страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството на Договарящ орган - 
www.ibsme.org.  
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Списъкът се публикува и на Интернет страницата на Управляващия орган - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма –
www.opcompetitiveness.bg. В случай, че датите на публикуване на списъка на двете Интернет страници са различни, срокът за 
възражение тече от по-късната дата на публикуване. 
 
         
        Председател на оценителната комисия: ……………………………………... 
 
                   (имена и подпис) 
 
 
 
                 


