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С П И С Ъ К 
на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

 

Регистрационен 

номер м ИСУН 

2020 

Кандидат Име на проекта Основания за недопускане 

BG06RDNP001-

19.039-0001 

"АВДИКОВ 

1956" 

ЕООД 

"Инвестиции в машини и 

оборудване за преработка и 

маркетинг на пчелен мед с 

цел развиване на успешен 

бизнес на ново предприятие 

„Авдиков 1956“ ЕООД в 

село Рибново, община 

Гърмен" 

В процеса на оценка на проектното предложение и допълнително представените 

документи и пояснителна информация, в отговор на уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности, са установени следните липсващи и/или 

несъответстващи с изискванията за представяне документи и/или несъответствия 

по критериите за оценка на етап административно несъответствие и допустимост 

(съгласно контролен лист за проверка на етап АСД приложение №1 към Условия 

за кандидатстване/Документи за информация): 

Проектното предложение не доказва съответствие с раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 24.1. Списък с 
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общи документи от Условията за кандидатстване и критерии за оценка:  

1. Представената по т. 21 Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, 

утвърден от министъра на икономиката) (Приложение № 7 и справка за 

обобщените параметри на предприятието към Документи за попълване ) не е 

попълнена коректно. В резултат на извършените служебни проверки в Търговски 

регистър, поддържан от Агенция по вписванията, са установени свързаности и 

отношения с други предприятия, които кандидатът не е декларирал. 

До кандидата е изпратено уведомление за отстраняване на установената 

нередовност, с искане за предоставяне коригирана Декларация по чл. 4а, ал. 1 от 

ЗМСП и справка за обобщените параметри на предприятието. 

В отговор на уведомително писмо е представена коригирана  Декларация по чл. 

4а, ал. 1 от ЗМСП (Приложение № 7) и справка за обобщените параметри на 

предприятието. Представената коригирана декларация,  не е попълнена в 

съответствие с указанията за попълването и. Декларирани са данни за 

финансовата 2017 година, при условие, че кандидатът е новообразувано 

предприятие през 2018 г. (30.11.2018 г.). 

2. По т. 25 не са представени най-малко три съпоставими независими оферти от 

проведено пазарно проучване, ведно с отправени от кандидата запитвания за 

оферти за пакетираща машина. Офертата  на „УНИОН КЕХЛИБАР“ ООД не 
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отговаря на запитването за оферта, има съществени разлики в производителността 

на пакетиращата машина, при посочена в запитването за оферта 

производителност до 250 броя/час, оферираната машина произвежда 25-30 броя в 

минута, което представлява 1 500 – 1 800 броя на час. Освен това пакетиращата 

машината включва и допълнителни опции (обемно-бутален дозатор и безшумен 

безмаслен компресор за сгъстен въздух), които не се съдържат в останалите две 

оферти, които оферти са в съответствие със запитването на кандидата. 

До кандидата е изпратено уведомление за отстраняване на установената 

нередовност, с искане за представяне на допълнителни документи и пояснителна 

информация. 

Кандидатът не е отстранил посоченото несъответствие. В отговорът си посочва, 

че оферираната пакетираща машина е тази, с която разполага „УНИОН 

КЕХЛИБАР“ ООД към момента, която се доближава в най-голяма степен на 

критериите, посочени в запитването, и оферента не разполага с други машини, 

отговарящи напълно на запитването.   

И след проведена комуникация с кандидата, представената оферта на „УНИОН 

КЕХЛИБАР“ ООД за пакетираща машина е не съпоставима с останалите две 

представени оферти. Разходът за пакетираща машина е неоснователен на 

основание раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите, т. 9 от Условията за 
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кандидатстване.  

3. По т. 46 не е представен Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице, който доказва 

съответствие с изискванията за допустимост на дейностите по точка 17 от Раздел 

13. „Дейности, допустими за финансиране“, подраздел 13.2. „Условия за 

допустимост на дейностите“, съгласно която: „17. Към проектите се представя 

технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, с 

описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове 

продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана, 

изготвен и заверен от правоспособно лице“.  

Съгласно раздел 13.1 „Допустими дейности“, т. I от Условията за кандидатстване: 

По процедурата се предоставя подкрепа за новосъздадени и съществуващи 

предприятия за инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до 

подобряване на цялостната дейност на предприятието. Инвестициите, обект на 

подкрепа, следва да са свързани с: Преработка и/или маркетинг на продукти в 

обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с 

изключение на рибни продукти; Развитие на нови продукти, процеси и 

технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за 

функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти. 
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Технологичния проект е задължителен за представяне, в случай на планирани по 

проект инвестиции, свързани с доставка на машини, оборудване и обзавеждане за 

преработката на селскостопанска продукция. Същият доказва съответствие с 

изискванията за допустимост на дейностите, включени в проектното 

предложение. 

Проектното предложение на "АВДИКОВ 1956" ЕООД предвижда инвестиции в 

машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед. Предвидени за 

закупуване са машини и оборудване, свързани с подобряване на качеството на 

пчелния мед и преработката му в крем мед, както и такива за маркетинг на 

преработената продукция. Съгласно обяснителни бележки към Условията за 

кандидатстване (Приложение №13 към Документи за информация): „преработка 

на селскостопански продукти“ е всяко обработване и технологично въздействие 

на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също 

е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в 

стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт 

за първа продажба. Представените от кандидата към Формуляра за 

кандидатстване технологични карти на машините и оборудването не 

представляват технологичен проект не доказват наличие на процес на преработка 

и технологично въздействие и съответствие с изискванията за допустимост на 
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дейностите, включени в проектното предложение. 

Непредставянето на технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, с описание на годишния капацитет на преработвателното 

предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска 

програма на бизнес плана, не позволява на комисията за подбор на проектни 

предложения да прецени наличието на технологично въздействие върху 

планираните за преработка суровини в преработвателното предприятие на 

кандидата – преработка на природен пчелен мед и превръщането му преработена 

продукция - крем мед.  В случай, че планираните от кандидата инвестиции в 

машини и съоръжения за преработка са недопустими за подпомагане, и 

планираните инвестиции в машини/съоръжения, свързани с маркетинг на 

продукция се явяват недопустими съгласно раздел 13.3 „Недопустими дейности“: 

по процедурата не са допустими за подкрепа и не се подпомагат като 

самостоятелен проект или дейност ЕДИНСТВЕНО маркетинг на 

продукт/продукти.  

До кандидата е изпратено уведомление за отстраняване на нередовности, с искане 

за представяне на Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. 

Кандидатът не е отстранил посоченото несъответствие. В отговорът си посочва: 
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„Според правоспособното лице, заверило технологичните карти на машините и 

оборудването, за този вид технологичен процес, не се изисква Технологичен 

проект. Информацията за спецификацията на машините, процеса на производство 

и производителността се съдържа в заверените технологични карти.“ 

Непредставянето на Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, с описание на годишния капацитет на преработвателното 

предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска 

програма на бизнес плана, изготвен и заверен от правоспособно лице, не доказва 

съответствие на проектното предложение с изискванията за допустимост на 

дейностите по точка 17 от Раздел 13. „Дейности, допустими за финансиране“, 

Подраздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, поставя комисията за 

подбор на проектни предложения пред невъзможност за оценка на капацитета на 

производството, производствена и търговска програма по бизнес плана, 

себестойност на продукция, разходи, суровинна обезпеченост и реалистичност на 

оценката на бизнес плана.    

Въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е 

констатирано НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на предвидените дейности с критериите за 

допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.  

Решението на Комисията е, че проектното предложение НЕ отговаря на 
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повече от един от критериите за административно съответствие и 

допустимост и НЕ може да премине на следващ етап – Техническа и 

финансова оценка.  

BG06RDNP001-

19.039-0002 

ЕТ ЗП Иван 

Панчев 

Закупуване на модул за 

преработка на мляко 

В процеса на оценка на проектното предложение и допълнително 

представените документи и пояснителна информация, в отговор на уведомително 

писмо за отстраняване на нередовности, са установени следните липсващи и/или 

несъответстващи с изискванията за представяне документи, или несъответствия  

по критериите за оценка на етап административно несъответствие и допустимост 

(съгласно контролен лист за проверка на етап АСД приложение №1 към Условия 

за кандидатстване/Документи за информация): 

Проектното предложение не доказва съответствие с раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 24.1. Списък с 

общи документи от Условията за кандидатстване:  

  1. В представената по точка 2 Таблица за допустими инвестиции и 

дейности по образец (Приложение №2 към Документи за попълване) са 

установени несъответствия, за които кандидатът е уведомен: Разходите, за които 

се кандидатства (Закупуване на модул за преработка на мляко) са попълнени в ред 

ІА "Разходи за закупуване на земеделска техника", а не в ред ІБ" Материални 

активи, различни от земеделска техника". Не е попълнена колона 11 "Интензитет 

на помощта %". Не е попълнен номер на МИГ. В к. 15 не е уточнено приложим ли 
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е № по ред/код от списъка с разходи, за които ДФЗ има определени референтни 

цени.  

До кандидата е изпратено уведомление с искане за представяне на пояснителна 

информация за установените несъответствия. 

В отговор на искането, кандидатът представя нова „Таблица за допустимите 

инвестиции и дейности“ (ТДИД), като не дава пояснения, кое налага това. 

В представената нова ТДИД, са изведени в ред IБ „Материални активи различни 

от земеделска техника“: т. 1 „Закупуване на модул за преработка на мляко“ на 

стойност 187 000,00 лв., т. 2 „Доставка,  монтаж и пускане  в експлоатация на 

модул за преработка на мляко“ на стойност 3 147,10 лв. В т. II. „Разходи за 

извършване на строително – монтажни работи“, т.1 „СМР“ е посочен разход в 

размер на 4 852,90 лв. За всеки от разходите е посочен интензитет на помощта 

50%, както в к. 15 е записано три оферти. Представената коригирана ТДИД не е 

изисквана от КППП, същата не съответства на т.5 „Бюджет“ от Формуляра за 

кандидатстване и Таблица 1 „Предмет на инвестицията, за която се кандидатства 

за подпомагане по проекта“ от Бизнес плана. Кандидатът не пояснява причините 

наложили корекции в разходите в ТДИД. Представената ТДИД не е приета от 

оценителите. 

2. В представения по точка 16 Бизнес план (по образец) , който съгласно т. 7 от 

раздел 23. Начин на подаване на проектните предложения, следва да бъде 

представен, съгласно указанията дадени в образеца, и след представяне на 

пояснителна информация от кандидата, са налице следните несъответствия: 
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2.1. Несъответствие между производствената и търговска програма на бизнес 

плана и производствена програма по технологичен проект към проектното 

предложение, изготвен и заверен от правоспособно лице, който следва да съдържа 

описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове 

продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. 

2.2. Несъответствие на планираните разходи за ел. енергия в бизнес плана за 

производството на млечни продукти и посочените в Доклад и Резюме за 

обследване на енергийната ефективност на предприятието на кандидата.  

В отговор на изпратено уведомление за установеното несъответствие, кандидатът 

пояснява, че в бизнес плана има планирани разходи за ел. енергия и за месни 

продукти, които са в таблица 13 /за други дейности на бизнес плана, които не са 

свързани с подпомаганата дейност/. В представения обаче Доклад и Резюме за 

обследване на енергийната ефективност на предприятието на кандидата е 

включено само производството на мляко и млечни продукти и не се съдържа 

информация за друго производство на кандидата. 

2.3. Кандидатът извършва корекции в Табл. Б2 Заетост от Бизнес плана, като 

пояснява, че има ангажименти за разкриване на 1 работно място във връзка 

предходен изпълняван проект. Представената допълнителна информация, не е в 

съответствие с декларираните данни в Приложение 18 Справка за съществуващи я 

и нает персонал към края на предходната година и ангажименти за създаване на 

нови работни места по проекта, където не е посочен ангажимента за разкриване на 

работно място по сключен договор с ДФЗ по подмярка 4.2. Наличието на друг 



 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ     

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО 

 

 

сключен договор за финансиране на подпомаганата дейност не е посочено в 

проектното предложение, Бизнес плана, декларация Приложение 17 за наличие на 

подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или ПРСР 2014 – 2020 г.  

3. За представения по т.26 предварителен договор с „Блиц“ ЕООД във връзка с 

оценка/проверка на основателността на разходите са установени несъответствия: 

Предметът на договора включва „Проектиране, изпълнение, оборудване и пускане 

в експлоатация на Модулен обект за преработка на мляко", в офертата на 

доставчика е посочено: „Доставка на модулен обект за преработка на мляко, с 

технологично оборудване за производство на масло и разфасоване на айрян и 

прясно мляко“, в запитването за оферта  е посочено „технологично оборудване и 

характеристиките му“. Към приложения договор с избрания доставчик не е 

приложена спецификация на оборудването - съгласно изискванията, а договорът 

реферира към офертата. 

С уведомително писмо до кандидата е изискана пояснителна 

информация/обяснение за констатираното несъответствие и документи, относно 

представения договор с „Блиц“ ЕООД, който не отговаря на изискванията, 

посочени в Условията за кандидатстване, не съдържа детайлно описание на 

техническите характеристики, включително марка и модел, цена в левове или 

евро, срок за изпълнение, количество и начин на доставка, описан ДДС. 

В отговор на изпратеното уведомление за установените нередовности, кандидатът 

представя договор за доставка с „БЛИЦ“ ЕООД, в който е коригиран предмета на 

договора на „Доставка на модулен обект за преработка на мляко, с технологично 



 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ     

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО 

 

 

оборудване за производство на масло и разфасоване на айрян и прясно мляко, по 

приложена спесификация съгласно запитване от 14.11.2018 г.“. Представен е и 

Анекс към договора, в който се прави уточнение, че позиция 10 от офертата 

съдържа: 

- Доставка монтаж и пускане в експлоатация на стойност 3 147,10 лв.; 

- СМР по изграждане на площадка за поставяне на модул /поз.9/ от офертата на 

стойност 4 8520,90 лв. 

Със сключения Анекс с „Блиц“ ЕООД се уточнява, че в цената се включват и СМР 

по изграждане на площадка за поставяне на производствения модул. Представена 

е и обосновка от „Блиц“ ЕООД, че ще ангажира подизпълнител, вписан в ЦПРС, 

съгласно Закона за камарата на строителите, който може да извършва строежи 

и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория 

съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите.  

Извършената проверка показва, че „Блиц“ ЕООД  няма регистрация в Централен 

професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на 

строителите, която да позволява извършване на строежи и/или отделни видове 

строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията 

на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите. Съгласно точка 9.6. от Раздел 

14.2. Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване: 

Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, 

трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя 

съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи 
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и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория 

съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите. 

“Блиц“ЕООД не отговаря на условията за оферент, съответно и на условията за 

сключване на договор, след допълнително представения Анекс, в който се 

уточнява, че в цената на доставка се включва и СМР по изграждане на площадка 

за поставяне на доставяния модул. Представеният договор и Анекс не отговарят 

на условията по т.9.9 от Раздел 14.2, не включват детайлно описание на 

техническите характеристики, вкл. с посочени марка и модел, цена в левове или 

евро, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и 

електронен носител. 

Представения с „Блиц“ ЕООД договор е сключен след извършено пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/ 

строителство, съгласно т.9.4. от раздел 14.2. Условия за допустимост на 

разходите. Пазарното проучване включва осигуряването на най-малко три 

съпоставими независими  индикативни оферти в оригинал, които съдържат 

наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на 

офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. В случаите на 

инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и 

количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и 

„xls”/“xlsх”.  

В запитванията за представяне на оферти към доставчиците на оборудване за 
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производство на млечни продукти, както и в офертите на „Блиц“ ЕООД, 

„АКСЛУЛ“ ЕООД, „АЛУМЕЙК“ ООД не е посочено, че същите оферират СМР, 

като част от доставка, монтаж и пускане в експлоатация на модулния обект за 

преработка на мляко. Не е спазено изискването в случай на инвестиции за 

строително-монтажни работи към офертите да се приложат и количествено-

стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. 

Нито един от оферентите не отговоря на условията по т.9.6 от раздел 14.2. 

Условия за допустимост на разходите, да е вписан в Централен професионален 

регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да може да 

извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от 

съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата 

на строителите. 

С представените документи в отговор на изискана от КППП пояснителна 

информация и документи във връзка с проведено пазарно проучване и сключен 

договор с доставчик на  технологично оборудване/доставка на модулен обект за 

преработка на мляко с технологично оборудване/, разходът за закупуване на 

модул за преработка на мляко не отговаря на изискванията по т.9. от Раздел 14.2. 

Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване, съгласно 

който допустими за подпомагане са само основателни разходи, включени в 

проектното предложение, които са в съответствие с подточки от 9.1 - 9.10. 

4. По точка 46 е представен Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. Технологичния 
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проект е задължителен за представяне, в случай планирани инвестиции, свързани 

с доставка на машини, оборудване и обзавеждане за преработката на 

селскостопанска продукция. Съгласно Раздел 13. „Дейности, допустими за 

финансиране“, Подраздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, Точка 

17. „Към проектите се представя технологичен проект ведно със схема и описание 

на технологичния процес, с описание на годишния капацитет на 

преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в 

производствената и търговска програма на бизнес плана, изготвен и заверен от 

правоспособно лице“. 

Представеният от кандидата технологичен проект към проектното предложение, 

изготвен и заверен от правоспособно лице, не съдържа описание на годишния 

капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, 

заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана и не е в 

съответствие с точка 17, Раздел 13. „Дейности, допустими за финансиране“, 

Подраздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“. Представеният 

технологичен проект съдържа само продуктите айрян от краве мляко, масло краве 

и прясно пастьоризирано краве мляко, докато в производствената и търговска 

програма на бизнес плана са включени и други продукти (кисело мляко, кашкавал 

и сирене).  

До кандидата е изпратено уведомление с искане за представяне на пояснителна 

информация относно установеното несъответствие.  

В отговор на изпратеното уведомление, кандидатът информира, че има одобрен 
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проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ за закупуване на модулно предприятие за преработка на мляко и месо, 

съгласно което също ще преработва собствена суровина, и представя 

Технологичен проект към предходното проектно предложение. В отговора си 

представя и пояснения относно необходимата суровина за производството, 

наличие на ангажименти за разкриване на работни места по предходния проект. 

Наличието на договор за финансиране на дейността на кандидата по предходен 

проект не е посочено/декларирано в първоначално подаденото проектно 

предложение. Като пояснителна информация кандидатът представя и обосновка 

от проектант на капацитета на технологичното оборудване за производство на 

масло, айрян и прясно мляко, предвидено в новия технологичен проект, която 

също не показва годишния капацитет на оборудването включено в модула за 

преработка на мляко по проектното предложение. 

 

Представеният от кандидата Технологичен проект към проектното предложение, 

изготвен и заверен от правоспособно лице, не отговаря на изискванията за 

представянето му. Същият не съдържа годишния капацитет на преработвателното 

предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска 

програма на бизнес плана (същата включва всички произвеждани от кандидата 

млечни продукти)“. Представената от кандидата допълнителна/пояснителна  

информация включва пояснения относно начина на формиране на заложената в 

бизнес плана производствената и търговска програма, но не е налице обосновка от 
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правоспособно лице, освен такава за капацитета на технологичното оборудване за 

производство на масло, айрян и прясно мляко, предвидено в новия технологичен 

проект. Не става ясно и как са формирани данните за капацитета на 

преработвателното предприятие в Таблица 4.3.2 Производствен капацитет на 

преработвателното предприятие за подпомаганата дейност съгласно 

технологичния проект (съгласно указанията за попълването и, данните следва да 

отговарят на представения технологичен проект). Съгласно представения 

технологичен проект годишно производство на новите продукти масло и прясно 

пастьоризирано краве мляко е 3 тона масло и 10 тона прясно пастьоризирано 

краве мляко, докато в Таблица 4.3.2 от бизнес плана е посочен капацитет на 

производството по технологичен проект - 6 тона за масло и 15 тона за прясно 

пастьоризирано мляко. В Таблица 4.3.1 и Т3 Търговска и производствена 

програма бизнес плана е посочено производство за тези два продукта - 5 тона 

масло и 12,5 тона прясно пастьоризирано мляко на година.  

Неналичието на Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, който да съдържа описание на годишния капацитет на 

преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в 

производствената и търговска програма на бизнес плана или допълнителна 

обосновка от правоспособно лице, поставя оценителната комисия в обективна 

невъзможност за оценка на капацитета на производството на преработвателното 

предприятие по бизнес план, приемането на посочените в представения бизнес 

план данни по отношение на капацитет на предприятието, производствена и 
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търговска програма, себестойност на продукция, разходи, а от там и реална 

оценка на бизнес плана.  

 

Въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е 

констатирано несъответствие на предвидените дейности с критериите за 

допустимост, посочени в Условията за кандидатстване. 

 

Решението на Комисията за подбор на проектни предложения е, че 

проектното предложение НЕ отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и НЕ може да премине на следващ етап – 

Техническа и финансова оценка. 

 

Настоящият Списък е изготвен  и публикуван на основание чл. 35 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 И ЕЗФРСР на територията 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и т. 13 и т.15 от раздел 21.1. Оценка на административното съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”.  На кандидатите ще бъдат изпратени 

уведомителни писма. 

Съгласно чл. 44, ал. 6 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно 
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развитие" за периода 2014 - 2020 г. след приключване на оценителния процес, в срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад от 

Управителния съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово, всички кандидати, чиито проектни предложения не са одобрени или са 

частично одобрени, ще бъдат уведомени за предварителното решение на МИГ по процедурата. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ПМС №161 от 4 юли 

2016 г.  и т. 1 от  раздел 27.2. Процедура за възражения от Условията за кандидатстване, всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, 

че проектното му предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред Държавен фонд „Земеделие” в срок до 3 

работни дни от датата на получаване на уведомлението.  


