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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-16.001  

ПО ПОДМЯРКА 16.1 „ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕПИ“  

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.  

 

№ Рег.№ на проектното 

предложение от 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и 

финансова оценка 

 

1 BG06RDNP001-16.001-0005 Живот Агро ДЗЗД Прогресивно говедовъдство Съгласно представените документи проектното 

предложение на „Живот Агро“ ДЗДД е 

недопустимо за подпомагане поради 

несъответствие с условията за кандидатстване 

заради липса на лицензи, разрешения и/или 

документ, удостоверяващ регистрацията за 

дейности по проекта, а съгласно становище от 

БАБХ, представено към становището от РИОСВ 

дейността изисква издаване на Разрешително за 

използване на животни в опити. 

 

2 BG06RDNP001-16.001-0012 Модел 4 ДЗЗД Разработване и внедряване 
на иновативен дигитален 
модел за управление и 
организация по веригата и 
стойността на говеждото и 
агнешко месо 

Установени са липса на документи и други 

нередовности и съгласно т. 4 от раздел 21.1. на 

Условията за кандидатстване до кандидата е 

изпратено уведомление за тяхното отстраняване, 

като е определен 15 - дневен срок. В 

определения срок не е постъпил отговор. В 

резултат от неотстраняването на нередовностите, 
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съгласно раздел 21.1, т. 5 от Условията за 

кандидатстване, производството по отношение 

на кандидата се прекратява. 

Не е представен целият договор за сформиране и 

функциониране на оперативната група 

(Приложение № 2) съгласно изискването на 

раздел 24.1, т. 2 от Условията за кандидатстване. 

Не е представен документ съгласно раздел 24.1, 

т.9 от Условията за кандидатстване, издаден от 

компетентен орган. Не е представена декларация 

по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от кандидата 

съгласно изискването на раздел 24.1, т. 3 от 

Условията за кандидатстване. Не са представени 

документи съгласно раздел 24.1, т. 10 и т. 11 от 

Условията за кандидатстване. Не е представена 

декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП от 

кандидата. Не са представени декларации от 

лицата, определени като екип на оперативната 

група по т. 10 от Раздел 11.1 от Условията за 

кандидатстване. 

3 BG06RDNP001-16.001-0019 ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ 
ЕООД 

Интелигентни решения за 
управление на 
земеделските стопанства 

Съгласно данните от формуляра за 

кандидатстване, проектното предложение е 

подадено от „ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с 

ЕИК 128565782. След извършена проверка в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията 

е установено, че дружеството е вписано в 

регистъра с правна форма „Еднолично дружество 

с ограничена отговорност“, което е в 

противоречие с условието на т. 1 от раздел 11.1 
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„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

4 BG06RDNP001-16.001-0020 Иновативно 
млекопреработване ДЗЗД 

 Здравословни млечни 
продукти 

Установена е свързаност по смисъла на ЗМСП 

между двама от членовете на оперативната група 

- Тошел Агро ООД и Опицвет Милк АД. Това води 

до противоречие с разяснението на въпрос № 4 

от Запитване № 10 от 02.12.2020 г., публикувано 

на 12.12.2020 г. в ИСУН, според което „не следва 

да е налице свързаност по смисъла на ЗМСП 

между членовете на ОГ от съответната 

категория“. Съгласно Раздел 25, т. 1, изречение 

второ от Условията за кандидатстване, тези 

разяснения са задължителни за всички 

кандидати, въз основа на което проект № 

BG06RDNP001-16.001-0020 на „Иновативно 

млекопреработване“ ДЗЗД се явява недопустим 

за подпомагане. 

5 BG06RDNP001-16.001-0022 Прогресивно Птицевъдство 
ДЗЗД 

Нови процеси на 
ограничаване на 
екологичния отпечатък при 
отглеждането на 
репродуктивни 
водоплаващи птици – 
Прогресивно птицевъдство 

Посочената банкова сметка в документа по т. 14 

от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на 

Условията за кандидатстване не съответства на 

банковата сметка посочена в документа по т. 6 от 

раздел 11.1 “Критерии за допустимост на 

кандидатите“, не е изпълнено изискването на т. 

6.7 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, с което  проектното предложение е 

недопустимо за финансиране. 

6 BG06RDNP001-16.001-0028 ПАНАКС ЖЕНШЕН ДЗЗД Проучване и изпробване на 
възможностите за 
отглеждане на женшен в 
България 

1. Не са представени договори, референции 

доказващи, че членът на оперативната група по 

т. 2, буква „е“ от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 
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кандидатстване („Панакс Тек“ ООД съгласно 

раздел 16 от плана за действие на кандидата) 

осъществява консултантската дейност в областта 

на селското стопанство или храните. 

Документите имат задължителен характер 

съгласно т. 2 от раздел 24.2 „Списък със 

специфични документи“ от Условията за 

кандидатстване за проектни предложения, 

представени от кандидати, с членове в 

оперативната група, които са юридически лица с 

предмет на консултантската дейност в областта 

на селското стопанство или храните, с 

изключение на НССЗ. За тези документи не е 

предвидена възможност за представяне на по-

късен етап, като бъдат изискани от кандидата в 

срока по т. 4 от Раздел 21.1 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ на 

Условията за кандидатстване.  

2. Липсата на документите, описани в т. 1, 

води до невъзможност за установяване 

изпълнение на изискването за допустимост на 

кандидата по т. 2 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и в резултат до 

заключение, че кандидатът не отговаря на 

съответното изискване. 

3. Не е спазено изискването по т. 5, раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване, тъй като 

представеният план за действие не съдържа 

всички елементи. Планът за действие е 
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задължителен документ при кандидатстване 

съгласно т. 5 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване. За 

него не е предвидена възможност за представяне 

на по-късен етап, като бъде изискан от 

кандидата в срока по т. 4 от Раздел 21.1 „Оценка 

на административно съответствие и допустимост“ 

на Условията за кандидатстване. 

7 BG06RDNP001-16.001-0029 Иновативни овощарски 
практики ДЗЗД 

Интелигентно овощарство Отказът се основава на изискването по т. 4, 

раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване, съгласно което 

финансова помощ не се предоставя за проекти, 

включващи дейности, които не отговарят на 

Европейското и национално законодателство. 

Проектът включва дейности (използване на 

безпилотно въздухоплавателно средство (дрон) 

за въздушно пръскане на земеделски култури с 

препарати за растителна защита (ПРЗ)), които 

към настоящия момент не са  регламентирани в 

Европейското и национално законодателство. 

8 BG06RDNP001-16.001-0030 ИРИГЕЙТ ДЗЗД Моделът ИРИГЕЙТ: 
Универсално приложима 
технология за ефективно и 
устойчиво напояване на 
полски култури 

Не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по 

оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната 

степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за 
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съвместимостта/писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите, с което не може да се докаже 

съответствие с разпоредбите на т. 1 от раздел 

13.2 от условията за кандидатстване. 

В оперативната група е включен член, който не 

попада в допустимите категории, описани в т. 2 

от раздел 11.1 от условията за кандидатстване, 

където е предвидено, че членове на 

оперативната група могат да бъдат само от 

изрично изброените категории. 

9 BG06RDNP001-16.001-0031  „Иновативни практики в 
зърнопроизводството“ ДЗЗД 

Проучване и изпитване на 
новосъздадени сортове 
зърнени и полски култури, 
селектирани от „Институт по 
растителни генетични 
ресурси “К. Малков“, гр. 
Садово 

Съгласно представените документи проектното 

предложение BG06RDNP001-16.001-0031 на 

ДЗЗД „Иновативни практики в 

зърнопроизводството“ е недопустимо за 

подпомагане, тъй като дейностите, за които се 

отнася проектното предложение, не съответстват 

на заложената в условията за кандидатстване 

дефиниция за иновации, което води до 

несъответствие с разпоредбите на т. 3 от раздел 

13.1, а именно: „По процедурата се подкрепят 

дейности на оперативните групи, които са 

насочени към иновации в селското стопанство 

и/или хранително-вкусовата промишленост.“ 

10 BG06RDNP001-16.001-0033 „Национален център по 
коневъдство“ ДЗЗД 

Оперативна група  
„Национален център по 
коневъдство“ 

Липсват документи, изискуеми съгласно т. 9 и т. 

11 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от 

Условията за кандидатстване, с което проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т. 1 
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и т. 4 към раздел 13. 2. „Условия за допустимост 

на дейностите“ към Условията за кандидатстване.  

11 BG06RDNP001-16.001-0035 ПтицеИновъдство ДЗЗД Птицевъдство за 
здравословен живот 

Представеният документ по т. 10 от раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ на Условията за 

кандидатстване не отговаря на изискванията на 

т. 4 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“. За включените в проектното 

предложение дейности не са представени 

документи по т. 9 от раздел 24.1 “Списък с общи 

документи“ и т. 3 от раздел 24.2 „Списък със 

специфични документи“, с което не са изпълнени 

изискванията на т. 1 от раздел 14.2 на Условията 

за кандидатстване, както и изискването да се 

представят съответните документи за включените 

дейности в проектното предложение изискващи 

лицензиране, разрешение и/или регистрация за 

извършване на дейността съгласно българското 

законодателство. С включените в проектното 

предложение дейности не се постигат очакваните 

резултати от раздел 6 на Условията за 

кандидатстване. 

12 BG06RDNP001-16.001-0040 "Иновации" ДЗЗД Производство на стандартен 
и сертифициран овощен 
посадъчен материал, 
отглеждан в контейнери на 
открито и в депа-изолатори 

Представеният документ, изискуем съгласно т. 2 

от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от 

Условията за кандидатстване не отговаря на 

изискванията на т. 6 от раздел 11.1, както и не е 

представен изискуемият документ по т. 9 от 

раздел 24.1 от условията, с което  проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т. 6 

към раздел 11.1 и т. 1 към раздел 13. 2. към 

Условията за кандидатстване.  
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13 BG06RDNP001-16.001-0042 ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ ДЗЗД Интернет платформа 

„ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ” 
Съгласно представените документи проектното 

предложение на кандидата е недопустимо за 

подпомагане, тъй като дейностите, за които се 

отнася проектното предложение, не съответстват 

на заложената в условията за кандидатстване 

дефиниция за иновации, което води до 

несъответствие с разпоредбите на т. 3 от раздел 

13.1, а именно: „По процедурата се подкрепят 

дейности на оперативните групи, които са 

насочени към иновации в селското стопанство 

и/или хранително-вкусовата промишленост.“ 

14 BG06RDNP001-16.001-0044 "АГРОБИЗНЕС ИНОВАЦИИ" 
ДЗЗД 

Разработване на иновативен 
метод за контрола и 
намаляване на 
използването на торове и 
пестициди в земеделието. 

Съгласно представените документи проектното 

предложение е недопустимо за подпомагане, тъй 

като в оперативната група не е включен 

представител на сектор „наука“, отговарящ на 

условията на т. 2, буква „б“ и буква „в“ от раздел 

11.1 от условията за кандидатстване, в 

противоречие с изискването на т. 3 от същия 

раздел. В същото време в оперативната група е 

включен член, който не попада в допустимите 

категории, описани в т. 2 от раздел 11.1 от 

условията за кандидатстване, където е 

предвидено, че членове на оперативната група 

могат да бъдат само от изрично изброените 

категории. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И 

СВЕТОВНО СТОПАНСТВО няма актуални 

акредитации по професионални направления 

„Растениевъдство“, „Растителна защита“, 

“Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, 

„Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, 
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„Биотехнологии“ и „Науки за земята“, каквото е 

изискването на т. 2, буква „а“ от раздел 11.1 от 

условията за кандидатстване, и следователно е 

недопустим като член на оперативната група. 

15 BG06RDNP001-16.001-0045 Новите български вина ДЗЗД Новите български вина, 
произведени със селекция 
дрожди от местни лозя 

Представените документи, изискуеми съгласно т. 

2 и т. 3 от раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване не 

доказват изпълнението  на т. 6.7 и т. 9 от раздел 

11.1 “Критерии за допустимост на кандидатите”, 

и т. 1  от раздел 11. 2 “Критерии за 

недопустимост на кандидатите” към Условията за 

кандидатстване. 

16 BG06RDNP001-16.001-0046 "Оптимум Агро" ДЗЗД Изследване на 
възможностите за 
подобряване на почвеното 
плодородие и структура 
чрез иновативни технологии 
за прилагане на променливи 
норми на препарати, торове 
и семена 

При извършване на проверки за 

административно съответствие и допустимост по 

проектното предложение е установено участие в 

дружеството кандидат на предприятия, които са 

свързани по смисъла на Закона за малките и 

средните предприятия (ЗМСП). Това води до 

противоречие с разяснението на въпрос № 4 от 

Запитване № 10 от 02.12.2020 г., публикувано 

на 12.12.2020 г. в ИСУН, според което „не следва 

да е налице свързаност по смисъла на ЗМСП 

между членовете на ОГ от съответната 

категория“. Съгласно Раздел 25, т. 1, изречение 

второ от условията за кандидатстване, тези 

разяснения са задължителни за всички 

кандидати, въз основа на което проектното 

предложение се явява недопустимо за 

подпомагане. 

17 BG06RDNP001-16.001-0047 Майкро грийн сайънс ДЗЗД Развитие и популяризиране Представеният документ, изискуем съгласно т. 5 
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на майкро грийн сегмента в 
България 

от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от 

Условията за кандидатстване е с непопълнени 

раздели, с което  дейностите в проектното 

предложение не отговарят на изискванията на т. 

5  към раздел 13.2. към Условията за 

кандидатстване. 

 

18 BG06RDNP001-16.001-0048 ГИС АГРО 2020 КОНСОРЦИУМ 
ДЗДД 

Създаване на единна 
софтуерна система за 
използване на високи 
технологии, организация и 
прецизно земеделие, 
надграждащи ГИС система 

Не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по 

оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната 

степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите, с което не може да се докаже 

съответствие с разпоредбите на т. 1 от раздел 

13.2 от условията за кандидатстване; 

В точка 9 от формуляра за кандидатстване в 

ИСУН 2020 не е посочен представител на 

Тракийския университет, с което не е изпълнено 

изискването на т. 10 от раздел 11.1 от условията 

за кандидатстване. 

19 BG06RDNP001-16.001-0049 Оперативна група Разработка и развитие на Представеният документ, изискуем съгласно т. 5 
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"Съвременно 
винопроизводство" ДЗЗД 

иновативни продукти във 
винарския бранш - 
български нискоалкохолни и 
безалкохолни вина 

от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от 

Условията за кандидатстване е с не попълнени 

раздели, с което  дейностите в проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т. 5  

от раздел 13. 2. към Условията за 

кандидатстване. 

20 BG06RDNP001-16.001-0050 "Иновативни технологии" 
ДЗЗД 

 Трансфер на технологии и 
дифузия на иновации в 
земеделските стопанства за 
повишаване 
производителността на 
културите, за минимизиране 
използването на вода и 
торове и за опазване на 
околната среда 

Не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по 

оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната 

степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите, с което не може да се докаже 

съответствие с разпоредбите на т. 1 от раздел 

13.2 от условията за кандидатстване; 

В представения договор за учредяване на 

дружеството-кандидат не е описана банкова 

сметка, с което не е спазено изискването на т. 

6.7 от раздел 11.1 на условията за 

кандидатстване. Установена е липса на изрично 

условие в договора, че включването на нов член 

в състава на оперативната група е допустимо 
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само за земеделски стопани и клауза за 

определяне на водещия партньор, 

противоречащо на т. 6.6 от раздел 11.1 на 

условията за кандидатстване. В т. 11 от 

формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 не е 

представена информация, даваща основание да 

се извърши преценка дали проектът ще се 

изпълнява в съответствие с хоризонталните 

политики за равенство между половете, 

недискриминация и устойчиво развитие, което е 

в противоречие с разпоредбите на раздел 17 от 

условията за кандидатстване. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административно 

съответствие и допустимост по горепосочената процедура, могат в едноседмичен срок от съобщаването да подадат пред Ръководителя 

на управляващия орган на ПРСР 2014-2020 писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до ТФО. 

Писмените възражения се подават на адрес: бул. „Христо Ботев” № 55, гр. София, п.к. 1040. 

 

  


