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СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ 

ПО ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ 

 

№ 

по 

ред 

№ на проектното 

предложение 

Наименование на проектно 

предложение 

Име на 

кандидата 
Основание за отхвърляне  

1. BG06RDNP001-19.441-0002 

„Преработка/маркетинг на 

земеделски продукти, 

произведени от местни 

земеделски стопани“ 

„Къчеви“ ЕООД 

Проектно предложение BG06RDNP001-

19.441-0002 „Преработка/маркетинг на 

земеделски продукти, произведени от местни 

земеделски стопани“, включено за разглеждане и 

оценка в рамките на първия краен срок по процедура 

за подбор на проекти BG06RDNP001-19.441 „МИГ-

Нова Загора, Мярка 4.2 “Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” по ПРСР 2014-2020 г. не отговаря на 

критериите за оценка на етап Административно 

съответствие и допустимост и не може да премине 
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към Техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с т. 13.2 Условия за допустимост 

на дейностите от Условията за кандидатстване, 

както следва:  

1. Кандидатът "Къчеви" ЕООД е подал едно 

проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.441, но по същата процедура има 

подадено и проектно предложение от ЗП Коста 

Василев Къчев, като собственик и управител на 

„Къчеви“ ЕООД е Коста Василев Къчев. И в двете 

проектни предложения се предвижда сушене на 

плодове и зеленчуци и маркетинг на живи охлюви. 

Като в проектното предложение на „Къчеви“ ЕООД 

е представен договор за доставка на суровини 

сключен със ЗП „Коста Къчев“, както и договор за 

отдаване под наем, вписан в Служба по висванията 

под № 2076/07.10.2020 год. на УПИ № IV – 170 с 

площ 1690 кв. м. кв. 24 по плана на с. Съдиево. На 

същият парцел, който е отдаден под наем от ЗП 

Коста Василев Къчев на Къчеви ЕООД , ЗП Коста 

Къчев предвижда да изгражда оранжерии, които са 

част от инвестиционното намерение по проектно 

предложение BG06RDNP001-19.441-0003. 

2. Не е направена обосновка, в която ясно да 

бъде описано съответствието на проектното 

предложение с целите и приоритетите на СВОМР на 
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СНЦ „МИГ - Нова Загора“, а именно: 

Модернизиране технологичната база и внедряване на 

иновации в специфични за територията предприятия 

от ХВП; Създаване на възможности за добавяне на 

стойност към земеделската продукция. 

3. По отношение на Бизнес плана:  

3.1 И по двете изпратени комуникации, в отговор 

бенефициентът е представил само откъсъчни 

таблици от бизнес плана във формат „xls”/ „xlsx”, но 

не и бизнес план в цялостен вид в съответствие с 

Условията за кандидатстване, Раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, т. 15. Бизнес план (по образец) с 

подпис/и, печат на всяка страница, сканиран във 

формат „pdf“ и таблиците от бизнес плана в „xls”/ 

„xlsx” по образец (Приложение № 6 и 6А към 

Документи за попълване). Представените 

индивидуални таблици сами по себе си не са 

коректно попълнени съгласно разписаните указания 

в БП (Приложение № 6 и 6А към Документи за 

попълване). Така представеният бизнес план не може 

да бъде оценен, както и не може да се проследят 

взаимовръзките между отделните таблици с цел 

оценяване целесъобразността и ефективността на 

инвестицията, както и жизнеспособността на БП.  

3.2 След втора проведена комуникация е 

представен технологичен проект, от който в т. 9.2. 
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става ясно, че освен хладилен лекотаварен 

автомобил, за да се извършва производствен процес 

е необходимо допълнително оборудване, което обаче 

кандидатът не е предвидил да закупи. Не е попълнена 

Таблица 2 Инвестиционни разходи, за които не се 

кандидатства за подпомагане по проекта, но са част 

от цялостния обект на инвестицията и без тях 

обектът не може да бъде завършен и/или да 

функционира самостоятелно. Видно от приложените 

към ФК документи- инвентарна книга и справката за 

ДМА, кандидатът не разполага с необходимите за 

прилагане на технологията материални активи, а 

именно - везна до 150 кг, маси работни, леси (тави) 

за сушене, количка и производствена сграда. Не 

става ясно и в каква сграда ще се извършва процеса 

на сушене и опаковане на продукцията, предвид че 

не се предвижда такава да бъде изградена или наета. 

4. По отношение на разходите за закупуване на 

специализирано транспортно средство: 

представените оферти от "Авто хит 2000" ООД и 

„Ауто ДГ“ ООД не съдържат конкретен срок на 

валидност на офертата, а е посочено че важи до 

"изчерпване на количествата". Оферентите не са 

информирали дали е вписан в Търговски регистър и 

регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. 

Съгласно раздел 14.2 от Условия за кандидатстване, 

т. 6. Допустими за подпомагане са само основателни 
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разходи, включени в проектното предложение. 

Кандидатът не е представил оферти, отговарящи на 

условията за кандидатстване. След отправени две 

комуникации отново не е представена информация, 

която да съпоставя ясно и точно 

обем/товароносимост на заявеното превозно 

средство, количество на суровината и готовата 

продукция, с оглед целесъобразност на заявената 

инвестиция, като се вземат предвид Условията за 

кандидатстване по мярката, а именно т. 14.1 

„Допустими разходи“: „закупуване, включително 

чрез финансов лизинг, на специализирани 

транспортни средства, включително хладилни 

такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от 

предприятието“. В цялото проектно предложение и 

технологичен проект се обяснява, че „В обектът се 

предвижда да се произвеждат сушени плодове и 

зеленчуци и маркетинг на живи охлюви собствено 

производство“, като не се прави разлика между ЗП 

Коста Къчев и „Къчеви“ ЕООД. Видно от всички 

представени документи „Къчеви“ ЕООД няма 

дейност. 

5. След втора проведена комуникация, 

бенефициентът представя Технологичен проект в 

едно със схема и описание на технологичния процес, 

от който не става ясно посоченото количество 
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домати биологични сушени, домати сушени, сини 

сливи/пипер сушени, което ще се произвежда за 

какъв период от време е. Представеният 

технологичен проект е във формат „.docx“, като не е 

спазено изискването същият да бъде представен във 

формат „pdf“. Не става ясно как кандидатът ще 

осигури съоръженията с изключение на 

транспортното средство, което е предвидено за 

закупуване. В технологичния проект не са описани 

количества необходима суровина за производството 

на сушените плодове и зеленчуци и не може да се 

прецени какво количество суровина е необходима и 

съответно кандидатът не отговаря на раздел 24. 

Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, т. 33 от условия за кандидатстване. 

Не е описано и колко работника са необходими за 

обслужване на производството. Към технологичният 

проект няма представено удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност на лицето, както и 

копие от валидна застрахователна полица за 

професионална отговорност на проектанта, липсва 

подпис на Възложител.  

6. Заявените разходи по проектното 

предложение са насочени само и единствено към 

закупуване на специализиран автомобил с цел 

маркетинг и консултантски услуги. Съгласно 

условията за кандидатстване по процедура чрез 
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подбор на проектни предложения с два крайни срока 

за кандидатстване BG06RDNP001-19.441 „МИГ – 

Нова Загора“- 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални 

активи" т. 13.2. Недопустими дейности: Не се 

подпомагат като самостоятелен проект или дейност: 

а) САМО събарянето на стари сгради и 

производствени съоръжения; 

б) САМО инвестициите в нематериални активи; 

в) САМО маркетинг на продукт/продукти. 

 

2. BG06RDNP001-19.441-0003 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

биологични домати и охлюви и 

повишаване 

конкурентноспособността на 

земеделското стопанство“ 

Коста Василев 

Къчев ЗП 

Проектно предложение BG06RDNP001-

19.441-0003 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на биологични домати и 

охлюви и повишаване конкурентноспособността 

на земеделското стопанство“, включено за 

разглеждане и оценка в рамките на първия краен 

срок по процедура за подбор на проекти 

BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 

4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” по ПРСР 2014-2020 г. 

не отговаря на критериите за оценка на етап 

Административно съответствие и допустимост и не 

може да премине към Техническа и финансова 
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оценка поради несъответствие с т. 13.2 Условия за 

допустимост на дейностите от Условията за 

кандидатстване, както следва:  

1. ЗП Коста Василев Къчев е подал едно 

проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.441, но по същата процедура има 

подадено и проектно предложение от „Къчеви“ 

ЕООД, в което дружество собственик и управител е 

Коста Василев Къчев. И в двете проектни 

предложения се предвижда сушене на плодове и 

зеленчуци и маркетинг на живи охлюви. Като в 

проектното предложение на „Къчеви“ ЕООД е 

представен договор за доставка на суровини сключен 

със ЗП Коста Къчев, както и договор за отдаване под 

наем, вписан в Служба по висванията под № 

2076/07.10.2020 год. на УПИ № IV – 170 с площ 1690 

кв. м. кв. 24 по плана на с. Съдиево. На същият 

парцел, който е отдаден под наем от ЗП Коста 

Василев Къчев на Къчеви ЕООД, ЗП Коста Къчев 

предвижда да изгражда оранжерии , които са част от 

инвестиционното намерение по проектно 

предложение BG06RDNP001-19.441-0003. Фирма 

„Къчеви“ ЕООД е регистрирана през 2018 год. 

2. По отношение допустимостта на дейностите: 

Съгласно намеренията на кандидата, младият 

земеделският производител предвижда да закупи 5 
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бр. оранжерии, метални по 198 кв. м., които ще бъдат 

монтирани в собствените му имоти в с. Съдиево и ще 

се използват за цялостната дейност на стопанството, 

а именно: 

- ще се произвежда разсад за доматите, който ще 

се засаждат (5 дка) с цел намаляване себестойността 

на произведената продукция, за да не се налага да се 

купува разсад, при което ще се постигне по-ниска 

стойност на крайния продукт; 

- ще се използват за сушене на доматите по 

традиционния метод на сушене на слънце, при което 

е необходимо да се сушат на закрито с цел да се 

избягват замърсявания, а също така да не се 

увеличава влажността вечер. Този начин на сушене 

запазва добрия вкус и аромат на доматите и техните 

качества - ще се използват за съхранение на 

охлювите през зимните месеци с по-ниски 

температури, тъй като охлювите се съхраняват при 

положителни температури от 0 до 8 градуса; 

- ще се използват за съхранение и угояване на 

охлюви с по-малки размери, защото те не могат да се 

съхраняват през зимните месеци, и към настоящия 

момент не можем да ги запазим; 

- ще се използват за реализиране на процеса на 

хиберниране на охлюви; 
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- ще се използват за възпроизводство и угояване 

на охлюви като по този начин се постига среда, най-

близа до естествената им среда и със поддържане на 

подходяща температура; - ще се използват за процеса 

на сортиране и опаковане на охлювите за продажба, 

а също и за съхранение. Видно от контекста на 

гореизложеното, проектът включва и първично 

производство на земеделска продукция, което е 

обект на подпомагане по М 4.1; 

- ще се произвежда разсад за доматите, 

възпроизводство и угояване на охлюви и т.н. 

Дейностите, които в някаква степен съответстват на 

настоящата мярка са сушене на домати, сортиране и 

опаковане на охлювите за продажба, а също и за 

съхранение.  

- По отношение на охлювите, така описаните 

дейности представляват маркетинг, а не преработка; 

Съгласно Раздел 13.3. Недопустими дейности от 

Условията за кандидатстване, НЕ се подпомагат като 

самостоятелен проект или дейност .... в) САМО 

маркетинг на продукт/продукти; 

- Дейностите и активите, за които се кандидатства 

в така представеното проектно предложение, вкл. и 

бизнес плана не могат да бъдат разграничени и 

разглеждани самостоятелно, следователно не може 
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да се извърши редукция в бюджета. При така 

описаната ситуация следва да бъде отхвърлено 

цялото проектно предложение. 

3. По отношение на Бизнес плана: 

3.1 И по двете изпратени комуникации, в отговор 

бенефициентът е представил само откъсъчни 

таблици от бизнес плана във формат „xls”/ „xlsx”, но 

не и бизнес план в цялостен вид в съответствие с 

Условията за кандидатстване, Раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, т. 15. Бизнес план (по образец) с 

подпис/и, печат на всяка страница, сканиран във 

формат „pdf“ и таблиците от бизнес плана в „xls”/ 

„xlsx” по образец (Приложение № 6 и 6А към 

Документи за попълване). Представените 

индивидуални таблици сами по себе си не са 

коректно попълнени съгласно разписаните указания 

в БП (Приложение № 6 и 6А към Документи за 

попълване). Така представеният бизнес план не може 

да бъде оценен, както и не може да се проследят 

взаимовръзките между отделните таблици с цел 

оценяване целесъобразността и ефективността на 

инвестицията, както и жизнеспособността на БП. 

3.2 След втора проведена комуникация е 

представен технологичен проект, от който в т. 9.2. 
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става ясно, че освен 5 броя оранжерии за да се 

извършва производствен процес е необходимо 

допълнително оборудване, което обаче кандидатът 

не е предвидил да закупи. Не е попълнена Таблица 2 

Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства 

за подпомагане по проекта, но са част от цялостния 

обект на инвестицията и без тях обектът не може да 

бъде завършен и/или да функционира 

самостоятелно*. Видно от приложените към ФК 

документи - инвентарна книга и справката за ДМА., 

кандидатът не разполага с необходимите за 

прилагане на технологията материални активи, а 

именно - везна до 150 кг, маси работни, леси (тави) 

за сушене, количка, хладилен лекотоварен 

автомобил. В цялото проектно предложение и 

документите към него не са на лице доказателства, че 

предвидените за закупуване 5 на брой оранжерии 

мога да функционират самостоятелно като обект, в 

който ще се извършва преработка на 

селскостопанска продукция. 

3.3 Видно от Бизнес плана в част I. Въведение и 

представения Технологичен проект, инвестициите, 

за които се кандидатства -5 бр. оранжерии ще се 

използват за:  
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„-ще се произвежда разсад за доматите, който ще 

се засаждат (5 дка) с цел намаляване себестойността 

на произведената продукция, за да не се налага да се 

купува разсад, при което ще се постигне по-ниска 

стойност на крайния продукт; 

-ще се използват за сушене на доматите по 

традиционния метод на сушене на слънце, при което 

е необходимо да се сушат на закрито с цел да се 

избягват замърсявания, а също така да не се 

увеличава влажността вечер. Този начин на сушене 

запазва добрия вкус и аромат на доматите и техните 

качества; 

- ще се използват за съхранение на охлювите през 

зимните месеци с по-ниски температури, тъй като 

охлювите се съхраняват при положителни 

температури от 0 до 8 градуса; 

-ще се използват за съхранение и угояване на 

охлюви с по-малки размери, защото те не могат да се 

съхраняват през зимните месеци, и към настоящия 

момент не можем да ги запазим; 

-ще се използват за реализиране на процеса на 

хиберниране на охлюви; 
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-ще се използват за възпроизводство и угояване на 

охлюви като по този начин се постига среда, най-

близа до естествената им среда и със поддържане на 

подходяща температура 

-ще се използват за процеса на сортиране и 

опаковане на охлювите за продажба, а също и за 

съхранение“. 

С изключение на дейност „сушене на доматите“, 

всички останали изброени дейности, за които е 

предвидено да бъдат използвани 5 бр. оранжерии са 

свързани с отглеждане на първични земеделски 

продукти и модернизиране на земеделското 

стопанство. След проведените две комуникации не 

става ясно как точно 5 бр. оранжерии ще се използват 

само и единствено за преработка на селскостопански 

продукти. Няма направена съпоставка между 

капацитета на предвидената инвестиция и 

количеството суровина предвидена за преработка 

/сушене на биологични домати/. 

В тази връзка считам, че предвидените 

инвестиции по проектното предложение не 

кореспондират с Условията за кандидатстване, т. 
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14.1. Допустими разходи I. Разходи за материални и 

нематериални инвестиции: 

3.4 изграждане, придобиване и модернизиране на 

сгради и други недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, включително 

такива, използвани за опазване компонентите на 

околната среда; 

3.5 закупуване, включително чрез финансов 

лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително 

охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. 

на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на 

нови технологии и процеси; 

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствените нужди на 

предприятието, включително чрез преработка на 

растителна и животинска първична и вторична 

биомаса; 
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д) подобряване на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на качеството и 

безопасността на суровините и храните;  

4. Не е направена обосновка, в която ясно да 

бъде описано съответствието на проектното 

предложение с целите и приоритетите на СВОМР на 

СНЦ „МИГ - Нова Загора“, а именно: 

Модернизиране технологичната база и внедряване на 

иновации в специфични за територията предприятия 

от ХВП; Създаване на възможности за добавяне на 

стойност към земеделската продукция. 

5. При подаване на ФК, НЕ са представени 

Предварителни или окончателни договори за 

строителство/услуги/доставки  

- ОРАНЖЕРИИ– с детайлно описание на 

техническите характеристики, включително марка и 

модел, цена в левове или евро, срок за изпълнение, 

количество и начин на доставка ведно с подробна 

количествено-стойностна сметка, с описан ДДС. 

Представят се във формат „pdf”. В случаите на 

инвестиции за строително-монтажни работи към 

договорите се прилагат и количествено-стойностни 

сметки, които се представят във формат „pdf“ и 

„xls”/“xlsх”.  
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След допълнителна комуникация, кандидатът 

представи предварителен договор за СМР с Рувитекс 

Хоум Декор ЕООД. Установени нередовности: 

предметът на договора не съответства на бюджета на 

проектното предложение - оранжерии с общо РЗП 

990 кв. м, което не съответства на бюджета - 

оранжерии 5*198 кв. м. В договора липсват детайлно 

описание на техническите характеристики, 

включително марка и модел, цена в левове или евро, 

срок за изпълнение, количество и начин на доставка 

ведно с подробна количествено-стойностна сметка, с 

описан ДДС, както и количествено-стойностни 

сметки, които се представят във формат „pdf“ и 

„xls”/“xlsх”. Договорът не съдържа цени, а препраща 

към Оферта, неразделна част от договора. Такава 

оферта липсва приложена към договора. Изиска се 

представяне на договор с детайлно описание на 

техническите характеристики, включително марка и 

модел, цена в левове или евро, срок за изпълнение, 

количество и начин на доставка ведно с подробна 

количествено-стойностна сметка, с описан ДДС, 

както и количествено-стойностни сметки, които се 

представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. 

6. След втора допълнителна комуникация, 

кандидатът представя предварителен договор за 5 
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броя оранжерии с общо РЗП 990 кв. м, но останалите 

гореконстатирани несъответствия НЕ са отстранени. 

Подробни количествени сметки за предвидените 

строително – монтажни работи, заверени от 

правоспособно лице (важи в случай, че проектът 

включва разходи за строително-монтажни работи) 

НЕ са представени при подаване, както и след 

проведени две допълнителни комуникации. 

7. Технологичен проект ведно със схема и 

описание на технологичния процес, изготвен и 

заверен от правоспособно лице не е представен. След 

първа ДК, кандидатът НЕ представя Технологичен 

проект ведно със схема и описание на технологичния 

процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. 

След втора ДК, кандидатът представи Технологичен 

проект ведно със схема и описание на технологичния 

процес, изготвен и заверен от правоспособно лице 

във формат docx. Отделно са представени 2 файла ZP 

KACHEV Model (1).pdf и ZP KACHEV Model (2).pdf, 

представляващи 2 отделни неозаглавени документа, 

представящи разположението на 5 броя оранжерии в 

рамките на парцели 170 и 186. 

Над таблицата във всеки един от тези документи 

са описани активи, но не е представена схема на 

тяхното разположение в рамките на оранжериите, 
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съответстващо на технологичен проект; 

Констатирани несъответствия: 

- Не е изпълнено изискването Технологичен 

проект ведно със схема и описание на технологичния 

процес, изготвен и заверен от правоспособно лице да 

бъде представен във формат pdf. Съгласно 

Условията за кандидатстване, Раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, т. 43. Технологичен проект ведно 

със схема и описание на технологичния процес, 

изготвен и заверен от правоспособно лице (когато 

инвестицията по проекта е част от технологичен 

процес) . Представя се във формат „pdf“; - Към 

Технологичен проект не са приложени 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност на лицето, както и копие от полица 

за валидна застраховка професионална отговорност 

на проектанта; ТП не е съгласуван с възложителя; 
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