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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

Дата: 03.06.2021 г. 

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-5.001 (Оценителна сесия № BG06RDNP001-5.001-S1 – земеделски стопани) по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции 

в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични 

явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в 

резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ 

 

 

№ 
Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне (посочват се конкретните основания, а не само 

препратки към документите и условията, които не са изпълнени)  

1 
BG06RDNP001-5.001-

0033  

„Камелия - Васил Гетов 

1“ ЕООД 

„Изграждане на 

селскостопанска сграда 

за съхранение на 

растителна продукция 

/склад за фуражи/ и 

закупуване на 

оборудване за 

повишаване 

безопасността на 

съхранение на фуражи с 

включена система за 

дезинсекция и 

дератизация". 

Проектното предложение на„Камелия - Васил Гетов 1“ ЕООД с № 

BG06RDNP001-5.001-0033 в ИСУН не отговаря на изискванията на т. 1 от Раздел 

9. „Минимален и максимален размер на допустимите за подпомагане разходи за 

конкретен проект“ във връзка с това, че разходите за изграждане на 

селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция /склад за фуражи/ 

не попадат в обхвата на т. 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 

5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на 

последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични 

явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на 

селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на 

природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020  г. и проектното 

предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 



 

2 
BG06RDNP001-5.001-

0047 
Кипком ЕООД 

„Изграждане на сграда и 

специално съоръжение за 

преработка и 

обеззаразяване на тор, с 

цел подобряване 

безопасността на Кипком 

ЕООД при епизоотични 

обстановки“. 

Инвестиционното намерение на кандидата не може да бъде отнесено към 

допустимите дейности и разходи. В допълнение, дейността по производство на 

компост се отнася към Клас 38.21 „Обработване и обезвреждане на неопасни 

отпадъци“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), 

който включва химично или биологично редуциране на селскостопански отпадъци 

и свързаните с това услуги по компостиране, обработване на сеслкостопански и 

други биоразградими отпадъци, които са част от допустимите дейности по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, 

които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на 

Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

3 
BG06RDNP001-5.001-

0040 
Агротайм ЕООД 

"Подобряване на 

биосигурността в 

животновъдното 

стопанство на  

"АГРОТАЙМ" ЕООД" 

Заявените от кандидата „Агротайм“ ЕООД разходи са недопустими, съгласно т. 11 

от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“, във връзка с букви „б“ и 

„г“ от Раздел „Обяснителни бележки“ и т. 4, буква „а“ от Раздел 14.2. Условия за 

допустимост на разходите от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед 

№ РД 09-395 от 08.05.2020 г. и проектно предложение с № BG06RDNP001-5.001-

0040  не се допуска до техническа и финансова оценка.  

4 
BG06RDNP001-5.001-

0036 
Адан-Н ЕООД 

Инвестиции в 

биосигурност и 

превенция от заразяване 

в отговор на новите 

изисквания за 

отглеждане на животни в 

свинеферма с.Новоселци, 

община Видин 

Проектното предложение на „Адан - Н“ ЕООД с № BG06RDNP001-5.001-0036 в 

ИСУН не отговаря на изискванията на т. 1 и т.13, букви „г“ и „д“ от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“, т. 3 от Раздел 14.1. „Допустими 

разходи“, т.11 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и т. 2, т. 3, т. 

6 и т. 24 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни 

мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни 

бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от 

мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял 

щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни 

мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020  г. и не 

се допуска до техническа и финансова оценка. 



 

5 
BG06RDNP001-5.001-

0046 
Виктория Вет ООД 

Проектно предложение 

по подмярка 5.1 

"Инвестиции в 

превантивни мерки 

насочени към 

ограничаване на 

разпространението на 

заразни заболявания и 

повишаване на 

биосигурността и 

хигиената в птицеферма 

собственост на 

"Виктория Вет"ООД чрез 

закупуване на 

водоструйни машини и 

хладилно оборудване" 

„Виктория Вет“ EООД с № BG06RDNP001-5.001-0046 в ИСУН не отговаря на 

изискванията на т. 19 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“, на т. 11 от 

Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ и на т.1 Раздел 9. 

„Минимален и максимален размер на допустимите за подпомагане разходи за 

конкретен проект“ от Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни 

мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни 

бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от 

мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял 

щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни 

мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020  г. и не 

се допуска до техническа и финансова оценка. 

6 
BG06RDNP001-5.001-

0044 

„Люби и Дъщери“ 

ЕООД  

"Изграждане на ограда 

на овчарници в УПИ ХIII 

- 1407, находящ се в 

бивш стопански двор на 

град Кочериново и 

въвеждане на 

превантивни мерки в 

стопанството" 

От представените документи към проектно предложение BG06RDNP001-5.001-

0044 и към отговор от 12.03.2021 г. на уведомление с регистрационен номер 

BG06RDNP001-5.001-0044-M001 в ИСУН е видно, че кандидатът „ЛЮБИ И 

ДЪЩЕРИ“ ЕООД не отговаря на изискванията на т. 1 от Раздел 13.2. „Условия за 

допустимост на дейностите“ във връзка с т. 10 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“, т. 20 от раздел „24.1 Списък с общи документи“ във връзка с т. 13, 

буква „в“ от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т. 7, т. 8 и т. 9 

от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 

5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на 

последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични 

явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на 

селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на 

природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020  г. Предвид гореизложеното 

проектно предложение № BG06RDNP001-5.001-0044 от 10.07.2020 г. на „ЛЮБИ И 

ДЪЩЕРИ“ ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка. 

7 

 BG06RDNP001-5.001-

0021  "ПРО АГРО 2000" ООД 

 Изграждане на нови 

силози за повишаване на 

биосигурността в 

птицевъдна ферма, 

собственост на "ПРО 

АГРО 2000" ООД в 

 Проектното предложение № BG06RDNP001-5.001-0021 на  кандидатът ПРО 

АГРО 2000 ООД не отговаря на изискванията на т. 11 от раздел 14.2. Условия за 

допустимост на разходите във връзка т.3 б. „г“ от раздел 14.1. Допустими разходи, 

т. 11 от раздел 13.2: Условия за допустимост на дейностите и т.13 от раздел 14.3. 

Недопустими разходи от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 

РД 09-395 от 08.05.2020г., и в тази връзка проектно предложение № 



 

землището на с. 

Войводово, общ. 

Хасково 

BG06RDNP001-5.001-0021 от 08.07.2020г. на кандидатът ПРО АГРО 2000 ООД не 

се допуска до техническа и финансова оценка. 

8 

BG06RDNP001-5.001-

0001 "СПЕЦ 10" ООД 

КЙК 
 

Проектното предложение № BG06RDNP001-5.001-0001 на кандидатът „СПЕЦ 10“ 

ООД  не отговаря на изискванията по т. 2 от раздел 23. „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни предложения“, т. 3 на раздел 

14.1. „Допустими разходи“ и т. 1 на раздел 9. „Минимален и максимален размер на 

допустимите за подпомагане разходи за конкретен проект“ на Условията за 

кандидатстване. Кандидатът „Спец 10“ ООД не отговаря на изискването по т. 1 на 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-395 от 08.05.2020  г. и проектно 

предложение № BG06RDNP001-5.001-0001 от 10.05.2020 г. на „СПЕЦ 10“ ООД не 

се допуска до техническа и финансова оценка. 

 

 

 

 

 

 

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

и допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред 

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването им чрез ИСУН.  

 


