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СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ 

ПО ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-19.379 „СВОМР НА МИГ - НОВА ЗАГОРА, МЯРКА 6.4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

 

№ 

по 

ред 

№ на проектното 

предложение 

Наименование на проектно 

предложение 

Наименование  

на Кандидата 
Основание за отхвърляне  

1. BG06RDNP001-19.379-0004 

„Стартиране и развиване на 

бизнес с местни храни основно 

от собствени земеделски 

продукти, чрез обект за 

производство на готови ястия, 

включително и със 

сертифицирани биологични 

продукти“  

„Къчеви“ ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на 

критериите за оценка на етап Административно 

съответствие и допустимост и не може да премине 

към Техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с т. 13.2 Условия за допустимост 

на дейностите от Условията за кандидатстване, 

изразяващи се в непредставяне на следните 

документи:  

1. За дейностите предвидени в проектното 

предложение, кандидатът следва да отговаря на 
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определени нормативни изисквания, които се 

удостоверяват с удостоверение, издадено от 

БАБХ. След допълнителна комуникация, 

кандидатът пояснява: Фирма Къчеви ЕООД до 

настоящия момент не е извършвала никаква дейност, 

въпреки че е регистрирана през 2018 г. Проектът 

предвижда стартиране и развиване на бизнес с 

местни храни, което неминуемо изисква 

регистрация на обекта в БАБХ, но това ще бъде 

осъществено на по-късен етап при успешно 

реализиране на всички предвидени дейности по 

проекта. 

Съгласно Условията за кандидатстване: т. 13.2 

Условия за допустимост на дейностите: 14. 

Дейностите и инвестициите по проекта, за които се 

изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация 

за извършване на дейността/инвестицията съгласно 

българското законодателство, се подпомагат само 

ако са представени съответните лицензи, 

разрешения и/или документ, удостоверяващ 

регистрацията. 

2. Представен е договор за наем от 06/10/2020 

г. със срок до 31/12/2026 година, вписан. Предмет на 

отдаване под наем е урегулиран поземлен имот УПИ 
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- № VI - 170, отреден за жилищни нужди по ПУП на 

с. Съдиево, общ. Нова Загора. 

Установена е следната нередовност: 

предназначението на имота съгласно Закона за 

устройство на територията, не съответства на 

дейностите на проектното предложение и не са 

представени документи съгласно ЗУТ относно 

привеждане на предназначението на обекта в 

съответствие с проектните дейности и разпоредбите 

на ЗУТ. След ДК е пояснено, че след влизане в сила 

на ПУП-ПРЗ, собственикът на имота ще изготви 

инвестиционен проект за преустройство на 

съществуващите сгради в производствени съгласно 

плана за застрояване, както е посочено и в 

Становище на главния архитект на Община Нова 

Загора с изх.№ АГ-31-53-00-1296/21.10.2020г. 

Съгласно становището на главния архитект, 

кандидатът има внесен ПУП за одобрение за смяна 

на предназначението, което може да се извърши след 

представяне на инвестиционен проект. Проектът не 

нуждае от разрешение за строеж за текущ ремонт, но 

спрямо текущото си предназначение - за жилищни 

нужди. За смяна на предназначението е 
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необходимо представяне на инвестиционен 

проект. 

3. Одобрен инвестиционен проект, изработен 

във фаза „Технически проект“ или „Работен 

проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти НЕ е представен във 

връзка със становище на гл. архитект и 

необходимост от смяна на предназначението на 

имота. 

Съгласно Условията за канидатстване, т. 13.2 

Условия за допустимост на дейностите: т. 10 буква б) 

одобрен инвестиционен проект, изработен във 

фаза "Технически проект" или "Работен проект 

(работни чертежи и детайли)" в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията 

и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 

г.) е задължителен за представяне; 

4. Подробни количествени сметки НЕ са 

представени и след ДК. 

Съгласно Условията за канидатстване, т. 13.2 

Условия за допустимост на дейностите: т. 10 буква в) 
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подробни количествени сметки за предвидените 

строително-монтажни работи, заверени от 

правоспособно лице са задължителни за 

представяне; 

5. Технологичен/технически проект ведно 

със схема и описание на технологичния процес, 

изготвен и заверен от правоспособно лице във 

формат „.рdf“ или „.jpg“ не е представен и след 

допълнителна комуникация, в която кандидатът 

пояснява: Фирма Къчеви няма изготвен 

Технологичен/технически проект ведно със схема и 

описание на технологичния процес. Производството 

ще бъде малко, бутиково производство на местни 

храни, някои по семейни рецепти, обемът ще бъде 

малък, няма да включва технологичен процес и 

поточна линия за производството. След 

реализирането на проекта ще бъде изготвена 

проектна документация за производството на всеки 

отделен продукт, което е съгласувано с 

консултантите при обучението за производство на 

местни храни Пендара 2020. Пояснението не се 

приема, тъй като всяко производство следва 

определена технология и условията за 
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кандидатстване не предвиждат специален режим 

за "бутикови производства". 

Съгласно УК, т. 13.2 Условия за допустимост 

на дейностите: 13. Когато инвестицията по проекта е 

за закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

оборудване и съоръжения, които са част от 

технологичен процес, се представя Технологичен 

проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от 

правоспособно лице и/или Технически 

спецификации е изискуем за доказване 

допустимост на разходите. 

 

В процеса на оценка са установени и 

допълнителни обстоятелства и непредставени 

документи, предпоставка за отстраняване, както 

следва:  

1. Таблицата за допустими инвестиции по 

подмярка 19.2, Приложение № 2 по раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ от Условията за 

кандидатстване във формати XLS и PDF. 

Установени са следните нередовности:  
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- липсват име на кандидата и дата в образеца 

XLS; 

- несъответствие в разхода "Машини и 

оборудване за кухненско помещение" в раздел 5 

„Бюджет“ и в Приложение № 2, в което сред 

изброеното оборудване е включена електронна 

везна; 

- Копията на попълнена Таблица за допустими 

инвестиции по подмярка 19.2, Приложение № 2 по 

раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия 

за кандидатстване НЕ са идентични в двата 

формата. След създадена допълнителна 

комуникация в системата на ИСУН 2020 е 

представена само в PDF. 

2. Представен е Бизнес план по образец по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно 

развитие”, изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на Държавен фонд 

„Земеделие“ – Приложение № 9 по раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ от Условия за 

кандидатстване и Таблици от Бизнес план по образец 

Приложение № 9а по раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ от Условия за кандидатстване. 
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Констатираните нередовности не са отстранени, 

въпреки проведена допълнителна комуникация.  

Констатираните нередовности в Приложение 

№ 9 са, че не са попълнени следните разделите: I. 

„Въведение“, А. „Кратко описание на проекта“, Б. 

„Очакван резултат от реализацията на 

дейностите“, 2.1. „Конкуренция“, 2.2. „Пазарна 

среда“, А1. „Обосновка на продажните цени, и др. 

имащи отношение към проекта“. 

По отношение на Приложение № 9а, 

констатираните нередовности са: 

- Таблица 8 „Разходи за амортизация“ е 

попълнена след допълнителна комуникация, без 

пояснения за реалистичност, точно с каква ставка и 

за коя инвестиция се отнасят изчислените 

амортизационни стойности; 

- След допълнителна комуникация в системата 

на ИСУН 2020 Таблица 1 „Предмет на 

инвестицията“, в колона „Осигуряване на средства“ 

включително Собствени средства (%) кандидатът 

посочва 25% собствени и Други 75%, без да дава 

пояснение за произхода и дължима престация, в 

случай на привлечен чужд капитал, респективно 

да бъде отразено и в Таблица 9 „Погасителен план 
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на привлечените средства за реализация на 

инвестицията“; 

- Данни за предходна година не са попълнени 

в нито една от таблиците, независимо, че 

кандидатът не е осъществявал дейност, както 

посочва. Не са представени доказателства за 

действително неосъществяване на дейност, изискани 

в допълнителна комуникация. Въпреки че, не 

предвижда наемане на персонал, съответните 

таблици от бизнес плана не са попълнени с нулеви 

стойности; 

- В Таблица 11 „Себестойност на единица 

продукция“, не е описана себестойността на 

продукция "Традиционно домашно ястие по 

семейна рецепта 500 г", като това ястие не 

присъства в Таблица 3 „Производствена и търговска 

програма“; 

- Не е попълнена Таблица 12 до края - нетен 

паричен поток и предвидената сума за финансиране 

от ЕЗФРСР по ВОМР, чиято точна стойност не може 

да се установи, във връзка с противоречие между 

бюджет и представени допълнително изискани 

оферти и решение за избор на доставчик на активи; 
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Във връзка с така изложените нередовности и 

пороци, бизнес планът не може да бъде оценен и не 

могат да бъдат изчислени с разумна увереност 

показателите за жизнеспособност на проекта; 

3. По отношение на Приложение № 11 

„Формуляр за мониторинг“ след допълнителна 

комуникация, е представен документ, в който т. 5 не 

е попълнена, съобразно мярката и дейностите на 

проекта; 

4. В случай на разходи, които представляват 

дълготрайни материални активи съгласно Закона за 

счетоводството, трябва да бъде предоставена 

Инвентарна книга към датата на подаване на 

проектно предложение към стратегията за ВОМР с 

разбивка по вид на актива, дата и цена на 

придобиване. Такава не е предоставена и след 

изискване с допълнителна комуникация в системата 

на ИСУН 2020; 

След допълнителна комуникация е 

представено решение за избор на доставчик/ 

изпълнител. Класирани са оферентите по 

принцип , различен от най- ниска цена и цени 

без ДДС, което не съответства на формуляра 

за кандидатстване и на Таблицата за 

допустими инвестиции и дейности, където се 
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посочва, че се кандидатства с ДДС/ допустим 

разход. Така избраният доставчик „БИС“ 

ООД с предложена цена 29 766,00 лв. без 

ДДС или 35 719,20 лв. с ДДС /по оферта/ е 

избран за доставчик, който не е предложил 

най- ниска цена. Избраната оферта не 

съответства на разхода от 35 760 лева с 

ДДС от останалите документи, които вече 

са представени по процедурата. 
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