
           
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

 

www.eufunds.bg 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", 
Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата 

помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

                                                     
 

Регистър на отхвърлените проектни предложения на етап ОАСД по процедура за мярка  

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154 

 

Процедура 

№ 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Кандидат Мотиви за неодобрение Етап на 

неодобрение 

BG06RDNP001-

19.154 

BG06RDNP001-

19.154-0011  

„Развитие на 

конкурентноспособно 

предприятие, чрез 

закупуване на 

дооборудване на 

съществуващ цех за 

производство на 

килими за баня” 

"ЕВРОТАФТ" 

АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

допустимост, посочени в т.11 от условията за 

кандидатстване по настоящата процедура, защото е 

свързано предприятие с Евротекс 21 ЕООД, където е 

посочено че работят 31 души. Съгласно изискванията на 

Закона за малки и средни предприятия, за да бъде 

микропредприятие, то предприятието трябва да има 

назначен персонал под 10 души, а персоналът общо в двете 

свързани фирми, а именно кандидатът Евротафт АД и 

Евротекс 21 ЕООД е 38 души към момента на 

кандидатстване, видно от подписаната от кандидата и 

приложена в секция 12 на проектното предложение 

декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП. В тази връзка, поради 

несъответствие с т.11.2 "Критерии за допустимост" и т.2 

Кандидатите трябва да бъдат микропредприятия"  

проектното предложение следва да отпадне на етап ОАСД и 

да не преминава на етап ТФО. 

ОАСД 

 

 

 

Утвърдил: /…п…….п….. Заличени данни съгласно ЗЗЛД 

Председател на УС на МИГ,  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 


