
 

 
 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО 

ИМ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.212 МИГ 

"ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ",  МЯРКА  4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG06RDNP001-

19.212-0007 

ЗП Сашка Валентинова 

Костадинова (Булстат за 

свободни професии (ЕГН): 

6511041438) 

„Модернизация в земеделското 

стопанство на ЗП Сашка Костадинова, 

чрез инвестиции в земеделска техника и 

оборудване“ 

1. В ТДИД кандидатът е посочил в раздел IБ "Материални 

активи, различни от земеделска техника" вместо в раздел II 

"Разходи за извършване на строително-монтажни работи" 

закупуването на 4 броя оранжерии тип "Тунелна" с 

полиетиленово покритие.  

Оранжериите притежават характеристиките на „строеж” по 

смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби (ДР) на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като са 

строителни съоръжения. И четирите дъгообразни оранжерии 

от тунелен тип отговарят на изискванията за строеж от пета 

категория.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и 

монтажни работи” по смисъла на §5, т.40 от ДР на ЗУТ 

 

2. Представеният Бизнес план е за 5-годишен период.  

Оранжериите, за които се кандидатства, представляват 

строежи по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ, според която 

"Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни 

сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, 

възстановителни работи, консервация, реставрация, 

реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 

от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими 

културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни 



 

 
 

съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции 

и преустройства със и без промяна на предназначението.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и 

монтажни работи” по смисъла на §5, т.40 от ДР на ЗУТ.  

Оранжериите са строежи от пета категория по смисъла на 

чл.137, ал.1, т.5, б.”б” от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1 от 

30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба 

№1/30.07.2003г.), тъй като оранжериите представляват 

производствени сгради по смисъла на §1, т.1 от ДР на Наредба 

№1, според която “производствени сгради” са сградите за: 

производство в строителната промишленост, енергетиката, 

химични и фармацевтични производства, металургични 

производства, машиностроителни, машиноремонтни и 

металообработващи производства, дървообработващи 

производства, текстилни производства, производства за 

преработка на животински и растителни продукти, 

производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за 

добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, 

нефт и газ (включително временните строежи по чл.54, ал.6 от 

ЗУТ за търсене, проучване или добив на подземни богатства); 

автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански 

дейности - животновъдни сгради, ОРАНЖЕРИИ и други 

обекти, свързани с тях. Следователно Бизнес планът за 

проектното предложение следва да е за 10-годишен период. 

 

3. Съгласно чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ не се изисква разрешение 

за строеж за оранжерии с площ до 200 кв.м. Видно от 

формуляра за кандидатстване и представените документи, 

кандидатът предвижда изграждане на 4 бр. оранжерии х 192 

кв.м. = 768 кв.м. обща площ.  

Представено е Становище с изх. № УТС-02-12-1034/21.04.2020 

г. от арх.Георги Григоров - Гл. архитект на община 

Павликени, в което е посочено, че съгласно "описаните 

намерения в заявлението", оранжерии до 200 кв.м.,  попадат в 

обхвата на чл.151, ал.1, т. 3 от ЗУТ, съгласно който не се 

изисква разрешение за строеж. 

След комуникация е представено копие на Заявление до 

Гл.архитект на община Павликени с Вх.№ УТС-01-02-



 

 
 

1034/21.04.2020г., което: 

1. Не отговаря като входящ номер на цитираното в 

становището на Гл.архитект заявление с Вх.№ УТС-02-12-

1034/21.04.2020 г.; 

2. Е копие, което не е заверено за вярност от община 

Павликени; 

3. Не съдържа обема и вида на инвестицията, за която се 

иска становище от Гл.архитект. 

Кандидатът представя ново конструктивно становище, за 

което също не става ясно дали в действителност е 

входирано като инвестиционно намерение в община 

Павликени. 

 

4. Не могат да бъдат изчислени стойностите на показателите за 

оценка на ефективността на инвестицията и финансовите 

показатели, които следва да доказват подобряване на 

цялостната дейност на кандидата и икономическата 

жизнеспособност на проекта, поради следните причини: 

Представеният Бизнес план е за 5-годишен период, а следва да 

е за 10-годишен период. В тази връзка считам, че е 

недопустимо да се изисква от кандидата да представя нов 

Бизнес план за период от 10 години, тъй като това ще доведе 

до подобряване качеството на проектното предложение. 

2. BG06RDNP001-

19.212-0009 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ ЗОРА 06 

(ЕИК: 104674150) 

„Модернизация на ЗК "Зора-06" чрез 

закупуване на нова земеделска техника“ 
Кандидатът не е отговорил на изискуема от комисията 

комуникация и не е представил исканите документи и писмени 

обяснения. Констатираните липси и нередности са 

съществени, като не позволяват да се извърши оценка на 

ефективността на инвестицията и да се изчислят финансовите 

показатели, доказващи подобряване на цялостната дейност на 

кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта. 

 

 

 



 

 
 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ В 

РАМКИТЕ НА ВТОРИ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.212-S2 МИГ 

"ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ",  МЯРКА  4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за отхвърляне 

1. BG06RDNP001-

19.212-0014 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ ЗОРА 06 

(ЕИК: 104674150) 

Модернизация на ЗК "Зора-06" чрез 

закупуване на нова земеделска 

техника 

Кандидатът не е отговорил на втората комуникация и не 

е представил исканите документи и писмени обяснения. 

Констатираните липси и нередности са съществени, а 

част от тях водят до отхвърляне на проектното 

предложение. 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО 

ИМ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.361 МИГ 

ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG06RDNP001-

19.361-0005 

ХРИМИКОТЕКС ТВ ЕООД Предоставяне на цифрови обществени 

услуги на населението в гр. Бяла Черква 

чрез иновативна технология. 

1. Представени са по 3 броя оферти за предвижданите СМР и 

оборудване, без към тях да са приложени направените от 

кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 16 

към Условията за кандидатстване. След комуникация са 



 

 
 

представени: 

- общо запитване до "Валто 09" ООД, "КТС Видеосат" и 

"КСТ" ООД, в което липсва дата и технически характеристики 

на предвиденото за закупуване оборудване, 

- общо запитване до "Етра Ел" ООД, "Ел контрол" ЕООД и 

"Релина" ЕООД, в което липсва дата и технически 

характеристики на предвиденото СМР. 

2. Не са представени по 3 независими оферти за общите 

разходи - хонорари на архитекти, инженери и консултанти в 

едно с направените от кандидата запитвания за оферти 

съгласно Приложение № 16. След комуникация са 

представени: 

- фактура от "Кадастър-СИ" ООД за изработване на ПУП + 

извършеното плащане по фактурата; 

- оферта от "Етра Ел" ООД за изготвяне на проектна 

документация - част Електро и ПБЗ; 

- оферта от инж. Пламена Стойкова Димитрова за изготвяне на 

инвестиционен проект - част Пътна; 

- оферта от "Релина" ЕООД за изготвяне на проектна 

документация - част Електро и ПБЗ; 

- справка от Областно пътно управление - Велико Търново за 

плащанията, съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от АПИ. 

3. Представена е оферта за доставка на оборудване от "Алцег" 

ООД, която е адресирана до управителя на "Валто 09" ООД.  

4. Представена е нова оферта за доставка на оборудване по 

проекта от "Видеосат-КТС" ЕООД, в която не е посочен срок 

за валидност на офертата. Липсва и запитването за оферта 



 

 
 

съгласно Приложение № 16 към Условията за кандидатстване. 

5. Кандидатът не е представил решение за избор на 

доставчик/изпълнител за всеки заявен за финансиране разход. 

6. След осъществена комуникация кандидатът е представил 

следното разяснение:   

 „Във връзка с изискването да представим най-малко 

три съпоставими независими оферти за всеки заявне разход, 

Ви обръщам внимание, че за нашия проект не следва да се 

прилага поради следните съображения.  Съгласно чл. 22, ал. 2 

от НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., "Когато 

получателят на финансова помощ не е възложител по смисъла 

на Закона за обществените поръчки, се прилага Постановление 

№ 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 

сключването на договорите в процедурата за избор с публична 

покана от получателя на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 

52 от 2016 г.) (ПМС № 160).“ 

 Съгласно т. 14.2. Условия за допустимост на разходите 

от Условията за кандидатстване- За всеки заявен за 

финансиране разход, който към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане не е включен в списъка по 

Приложение № 19, кандидатът представя най-малко три 

съпоставими независими 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. Кандидатът представя 

и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за 



 

 
 

оферта по образец съгласно приложение № 16, а когато не е 

избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, 

обусловили избора му. В тези случаи Разплащателна агенция 

извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във 

всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране 

разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е 

представил мотивирана обосновка за направения избор. 

 Към настоящият момент кандидатът не е в ролята на 

получател на финансова помощ, а на кандидатстващ за 

финансова помощ, поради което не се приема представеното 

обяснение. 

7. Представено е разрешение за ползване на строеж "Кабелна 

разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали и 

преустройство на съществуващ гараж за "главна станция" за 

приемане на радио и телевизионни сигнали от геостационарни 

спътници и наземни, ефирни транслатори" № 044 от 

15.12.2004 г., издадено от Дирекция Национален строителен 

контрол - Велико Търново. Същото се отнася за УПИ в гр.Бяла 

Черква, собственост на Коста Димитров Костов и ЕТ "Коста 

Димитров-Хримикотекс".  Съгласно извършена проверка в 

Търговския регистър Едноличният търговец е заличен на 

07.03.2016 г. без да е прехвърлено предприятието му по чл.15 

от Търговския закон на кандидата "Хримикотекс ТВ" ЕООД. 

Представена е фактура № 0000000004 от 12.12.2015 г. за 

продажба само на кабелна разпределителна мрежа, но не и на 

"главна станция" или цялото УПИ от ЕТ "Коста Димитров-

Хримикотекс" на "Хримикотекс ТВ" ЕООД. Даденото 

обяснение във връзка с констатациите, не доказва, че 

гореописаното разрешение важи и по отношение 

предприятието на кандидата "Хримикотекс ТВ" ЕООД. 

8. Съгласно представената проектна документация, трасето на 

предвижданата инвестиция ще преминава /ще засегне/ 

следните имоти: 



 

 
 

- 1,28 дка територия за транспорт, собственост на държавата; 

- 0,003 дка земеделска територия, собственост на Денчо 

Антонов Енев Ганев; 

- 0,01 дка земеделска територия, собственост на Димитър 

Николов Ангелов; 

- 0,01 дка земеделска територия, собственост на Иво Неделчев 

Гайдаров. 

 Кандидатът не представя документи за ползване върху 

имотите (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид 

недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за срок не 

по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на 

заявлението за подпомагане, вписан в районната служба по 

вписванията. 

9. Кандидатът не е представил предварителни или 

окончателни договори за услугите и доставките - обект на 

инвестицията по проектното предложение. След комуникация 

са представени: 

- окончателен договор за консултантска услуга, в който не се 

посочва срок за изпълнение; 

- предварителен договор за строителство, в който не са 

посочени данни и съответно не е подписан и подпечатан от 

изпълнител, липсва дата, както и не се посочва срок за 

изпълнение; 

- предварителен договор за доставка на оборудване, в който не 

са посочени данни и съответно не е подписан и подпечатан от 

изпълнител, липсва дата, както и не се посочва срок за 

изпълнение. 

 В случаите на инвестиции за строително-монтажни 

работи към договорите се прилагат и количествено-

стойностни сметки на хартиен и електронен носител (по 



 

 
 

образец). След комуникация кандидатът представя заверена 

количествена сметка само на хартиен носител. 

10. В представената декларация за получените минимални и 

държавни помощи не е посочена получената през 2018 г. от 

Агенция по заетостта минимална помощ в размер на 15 387,84 

лв. Също така не е даден отговор по т. 11 от декларацията. 

След комуникация отново не се представя коректно попълнена 

декларация за получените минимални и държавни помощи 

/Приложение № 18/. 

11. Кандидатът заявява приоритет по критерий № 2.1 и 

критерий № 6, но не е представил удостоверение за ползван 

патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване 

на инвестиции, издадени от патентно ведомство, валидно към 

датата на подаване на проектното предложение. Поради тези 

факти да не се присъждат точки по критерий № 2.1 и критерий 

№ 6. 

12. Кандидатът заявява приоритет по критерий № 6, но не е 

представил документ, издаден от правоспособно лице 

/производител на съответната инсталация/, удостоверяващ 

наличието на технологии, които водят до намаляване на 

емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 

28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво 

(OB L 193, 21 юли 2015 г.), и/или проектът включва мерки за 

оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди. 

Поради тези факти да не се присъждат точки по критерий № 6. 

13. Кандидатът е представил части от инвестиционен проект, 

които не са одобрени по съответния ред съгласно Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/, а съгласно Условията за 

кандидатстване по мярката за проектни предложения, 

включващи разходи за строително-монтажни работи, се 

изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за 



 

 
 

устройство на територията. Представената проектна 

документация е на името на "ХрОмикотекс ТВ" ЕООД, а не на 

"ХрИмикотекс ТВ" ЕООД, което може би е техническа 

грешка. 

14. Кандидатът не е представил влязло в сила разрешение за 

строеж. По отношение на изисканите документи кандидатът е 

представил следното разяснение: 

 „Във връзка със Закон за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13, март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците /заглавие допълнено с ДВ бр. 44 2020 г., в сила от 

14.05.2020 г., спират да текат всички срокове, които са дадени 

на частноправните субекти - какъвто е случаят и при нас. 

Процедурата по одобрение на инвестиционния проект и 

последващото разрешение за строеж спира след входиране на 

всички необходими документи във ВиК Йовковци. Срокът за 

произнасянето им изтече многократно. След запитване към 

ВиК Йовковци какво се случва с преписката е отговорено, че 

ще се забавят поради въведена противоепидимична 

обстановка. Пуснал съм жалба към тях, все още не ми е 

отговорено. Процесът по по-нататъчното съгласуване на 

инвестиционния проект е спрян и това не е по наша вина. Като 

кандидат веднага след като научих в началото на месец юли за 

обявяването на тази процедура и присъствайки през месец юли 

2020 г. на информационната среща на МИГ Павликени - 

Полски Тръмбеш започнах с подготовката на инвестиционния 

проект. За това кратко време от порядъка на два месеца и 

имайки предвид разрастващата се пандемия от COVID-19, 

държавата предприе редица мерки за ограничаване на 

контактите и струпванията на множество хора на едно място. 

Една от тези мерки е ограничаване достъпа на гражданите до 

публичните услуги в общините и други като АПИ, Пожарна, 

ВиК и други. Държавата даде указания на гражданите да не 

напускат домовете си само при неотложни причини, като 



 

 
 

някои от тях бяхо поставени под т. нар. "карантина" - забрана 

за напускане на дома им в продължение на 14 дни, каквато 

хипотеза се е случила предполагам и на главния архитект от 

община Павликени. Вследствие на възникналата ситуация 

юридическите и физическите лица са значително затруднени 

да спазят сроковете, които са предвидени във закона или които 

както в случая сте ми указали. 

Със Закона за извънредното положение се спират срокове, 

предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се 

погасяват права, какъвто може да бъде и моят случай ако не 

уважите молбата ми. В този кратък срок от два месеца съм 

предприел всякъкви правни ификтически действия за да 

придобия исканите документи по т. 16 и т. 17 и съм предприел 

всякакви възможни мерки за да извадя необходимите 

документи. Ще търся правото си по съдебен ред от виновните 

институции. Последните се оправдават, че сроковете им не 

текат от датата на обявяване на извънредното положение - 

13.03.2020 г. до момента на неговата отмяна. 

Във връзка с горното Ви моля, да ме допуснете до следващ 

етап на оценка и в случай, че проектното ми предложение се 

финансира, поемам ангажимента да представя инвестиционния 

проект, одобрен съгласно ЗУТ, както и влязло в сила 

Разрешение за строеж.“ 

 Във връзка с гореизложеното, комисията не приема 

представеното обяснение от кандидата, тъй като съгласно 

цитирания от него Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13, март 2020 г. и за преодоляване на последиците 

/заглавие допълнено с ДВ бр. 44 2020 г., в сила от 14.05.2020 

г., отдавна са изтекли съответните срокове от отмяната на 

извънредното положение, т. е. от 13.05.2020 г. 

15. По отношение на бизнес плана: 



 

 
 

1. Представен е бизнес план във формат „.xls”(„.xlsx“) и само 

таблиците към бизнес плана с подпис и печат на всяка 

страница във формат „pdf”. Не е представен бизнес плана във 

формат ".doc" /".docx"/и сканираното му копие във формат 

„pdf”. Съгласно т. 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, 24.1 .Общи документи от 

Условията за кандидатстване“ се изисква по подточка 14. 

Бизнес план, за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции 

за строително-монтажни работи за 10-годишен период, по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен 

фонд „Земеделие" с подпис и печат на всяка страница 

(Приложение № 9 и 9А). В ИСУН се прикачват - документ във 

формат ".doc" /".docx"/, сканирано копие на оригиналният 

документ във формат „pdf”, подписан и подпечатан на всяка 

страница и таблиците от бизнес плана във формат „.xls” 

(„.xlsx“) по образец. След осъществена комуникация 

кандидатът не е представил Бизнес план за 10-годишен 

период, по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие" с подпис и печат на всяка 

страница (Приложение № 9). Представени са единствено 

Таблиците от бизнес плана във формат „pdf” и „.xls”. 

2. В Таблица 4.4.1 Средногодишна натовареност не е коректно 

попълнена: липсват данни за мярка, количество за единица 

натовареност и обща средногодишна натовареност. 

3. В таблица 1 Предмет на инвестицията, за която се 

кандидатства за подпомагане по проекта е посочено, че 

финансирането на инвестицията ще е с 15% от собствени 

средства. Не е посочено от какъв източник ще са останалите 

85%. Ако се предвижда ползването на кредит, следва да е 

попълнена таблица 9 Погасителен план на привлечените 

средства за реализация на инвестицията и таблица 10 Други 

разходи в частта й "Лихви по други кредити за дейността, 

свързана с проектното предложение", като същите следва да 

намерят отражение и в таблица 12 Прогноза за Нетните 



 

 
 

парични потоци на проекта. 

4. В таблица 6 Разходи за суровини, материали и външни 

услуги е посочена обобщена стойност на разходите, без да са 

разбити по видове. 

5. В таблица 7 Разходи за заплати и осигуровки е посочен 1 

брой производствен персонал, като за него са заложени 

разходи за възнаграждения под минималната работна заплата 

за страната /610 лв. за 2020г./.  

6. Таблица 8 Разходи за амортизация (амортизационен план) 

не е попълнена, а в резултат на изпълнението на проектното 

предложение ще се придобият активи, които подлежат на 

амортизация и следва да се опишат в таблица 8. Същите 

следва да намерят отражение и в таблица 12 Прогноза за 

Нетните парични потоци на проекта. 

7. Таблица 10 Други разходи не е попълнена, а кандидатът има 

задължение да застрахова активите, придобити в резултат на 

изпълнението на проектното предложение. Същите следва да 

намерят отражение и в таблица 12 Прогноза за Нетните 

парични потоци на проекта. 

8. В таблица 12 Прогноза за Нетните парични потоци на 

проекта очакваното финансиране от ЕЗФРСР по ВОМР е 

посочено в колона Предходна година/ последен междинен 

период. Имайки предвид, че финансирането се получава след 

изпълнение на дейностите по проекта и посоченият срок за 

изпълнение на същия във формуляра за кандидатстване е 24 

месеца, то финансирането от ЕЗФРСР по ВОМР в коректната 

му стойност 52499,99 лв. следва да се посочи през втората или 

третата година от бизнес плана. 

9. Не е попълнена таблица 11 Себестойност на единица 

продукция, като не е изведена себестойността на предлаганата 

от кандидата услуга за доставка на телевизия и интернет. 



 

 
 

10. В отговор на поставен въпрос, кандидатът поема 

ангажимент за дофинансиране на разхода за СМР, а 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. 

16. При направени изчисления на база предоставените данни 

от кандидата се установи, че: 

* Нетна настояща стойност на проекта NPV = - 10 150, 90  и 

отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток 

през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно 

условие е NPV да бъде положително число, т.е. NPV  по-

голяма от 0. В настоящият случай Нетна настояща стойност на 

проекта е отрицателно число, т.е.NPV по-малка от 0. 

* Вътрешна норма на възвръщаемост на проекта IRR=3,342 %, 

т.е. е по-малка от дисконтовия процент (6% ) 

Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на 

инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да се 

изчисли и показателят IRR. Проектът се счита за 

икономически жизнеспособен, ако IRR gt; от дисконтовия % 

(6%)] 

* Индекс на рентабилност по проекта PI= 0,85, т.е. по-малък от 

1. Индексът на рентабилност (PI) представлява дохода, който 

всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за 

одобрение, ако PI gt; 1, тъй като такава стойност на PI 

осигурява ефективността на инвестицията.  В настоящият 

случай  инвестициията е неефективна. 

*Срок на откупуване на проекта PBP1=11,696. Срокът на 

откупване e очакваният брой години, зa които се възвръща 

направената инвестиция. Срокът на откупуване на 

инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнес 

плана. В настоящият случай срокът на откупуване на 



 

 
 

инвестицията е извън периад на бизнес плана. 

 Съгласно т. 13.2 от Условия за допустимост на 

дейностите от Условията за кандидатстване по:  

„5. За да подлежат на подпомагане кандидатите представят 

бизнес план (по образец съгласно Приложение № 9 и 9А от 

документите за попълване), който съдържа подробно описание 

на планираните инвестиции и дейности , и доказва 

икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството 

за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за 

извършване на строително-монтажни работи – за 10 годишен 

период. 

6. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността 

на кандидата, както и постигането на показателите от бизнес 

плана. 

7. Бизнес планът да води до постигане на една или повече от 

целите на мярката и да e в съответствие с принципите на добро 

финансово управление, публичност и прозрачност.“ 

17. След осъществена комуникация кандидатът е представил 

Удостоверение за липса на задължение от община Полски 

Тръмбеш за физическото лица Коста Костов, а не от 

кандидатстващата организация "Хримикотекс ТВ" ЕООД. 

18. След осъществена комуникация кандидатът е представил 

нова Таблица за допустимите инвестиции и дейности 

(Приложение № 2), в която са посочени в отделен Работен 

лист следните разходи: 

Геодезист 400,00;   полски тр 4,00; пътно 1450,30;  

енерго 60,54; вик 119,76; павликени 8,00; пожарна 25,60;    

нотариус 12,00 издаване на скица 10,00; изменение ПУП 70,00;  

УТС 1,50; КРС 15,00;  пътна част 150,00;  такси за узаконване 

РДНСК 2000,00. Такси-община узаконяване 694,05; електро 



 

 
 

800,00 ;  Консултант  900,00  - 6720,75 

 Оценителна комисия е изискала от кандидата да опише 

подробно всеки един от общите разходи - хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти. Поради така 

представената информация комисията е в обективна 

невъзможност да прецени посочените разходи към коя 

категория да ги отнесе и съответно не може да прецени какъв е 

вида на съответни разход като например - "полски тр", 

"павликени", "пожарна", "нотариус" и т.н. 

19. При осъществена комуникация кандидатът е представил 

следното разяснение:  „Представям Ви разяснение и 

документи от проектанта. Допусната е неточност в границите 

на пътя на кадастралната карта, видно от представения ПУП - 

парцеларен план и регистър на засегнатите от трасето имоти, 

издаден от община Павликени.“ 

 Прикачено е разяснение от едноличния собственик на 

капитала и управителя, но не и документ за собственост или 

документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска 

земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на 

инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, 

вписан в районната служба по вписванията. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО 

ИМ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.357 МИГ 

„ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“, МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименовани

е на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG06RDNP001-

19.357-0002 

ВИ ЕН ЕЙ 

ТРЕЙДИНГ ООД 

Закупуване на 

лабораторно 

оборудване за анализ 

на фуражни суровини и 

пакетираща линия за 

фуражи 

Проектното предложение "Закупуване на лабораторно оборудване за анализ на фуражни 

суровини и пакетираща линия за фуражи", входирано от "ВИ ЕН ЕЙ ТРЕЙДИНГ" ООД 

включва  дейност:  "Закупуване на производствено оборудване"-  инсталация за 

пакетиране и анализатор. В проекта не е предвидена преработка на селскостопански 

продукти. Видно от представения Технологичен проект се предвижда анализ и 

пакетиране на фуражни суровини с експресно измерване на качествените показатели на 

фуражните суровини преди приемането им, приемане на одобрените, след окачествяване, 

фуражни суровини — люцерна (люцерново брашно) и царевица, приемане на опаковки 

— полипропиленови чували — 10, 20 и 50 кг., зареждане на суровината в приемателен 

кош, дозиране и пакетиране на фуража в машина за пакетиране на насипни товари, 

съхранение в склад готова продукция и експедиция. Описаният технологичен процес не 

включва в обхвата си дейности по преработка на суровината. 

 Не са предвидени дейности по технологична преработка, в резултат на която да 

настъпват физико-химични изменения на продукта и/или която да променя естеството на 

суровината, а само маркетинг на продукт/продукти - дейността по пакетиране е част от 

„маркетинга на продукта”-притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за 

продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; 

маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, 

маркиране, опаковане и транспортиране/експедиция. 

 В част „Изисквания към мерките в СВОМР” от раздел III „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СВОМР В ЧАСТТА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР” на Указанията за прием на проекти 

е указано, че за всички мерки в СВОМР, финансирани от ЕЗФРСР се прилагат 



 

 
 

изискванията за допустимост на кандидатите/получателите на помощта, дейностите, 

разходите, определените финансови параметри за проектните предложения, размерът 

(интензитетът) на финансовата помощ и критериите за оценка на проектните 

предложения и тяхната тежест, определени в съответните мерки от одобрената СВОМР.  

 При установени различия между одобреното в СВОМР и нормативната уредба за 

прилагане на подхода и ПРСР, се прилагат изискванията на нормативната уредба и 

ПРСР.  

 В Раздел 8.2.3.3.3.6. „Условия за допустимост” на подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на 

селските райони, официално одобрена от Европейската комисия, съществува 

ограничение, отнасящо се до финансиране на самостоятелен проект или дейност, 

включващ единствено маркетинг на продукт/продукти , а именно: „Няма да се 

подпомагат проекти включващи единствено маркетинг на продукти, с изключение на 

случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са 

получени в резултат на преработка, извършена от кандидата”. 

 Съгласно Условията за кандидатстване, мярката има за цел да се подпомогне 

преработката на земеделски продукти, като се модернизират физическите активи на 

предприятията и се създадат нови, преработващи земеделските продукти, мощности. 

 Във връзка с гореизложеното проектното предложение следва да бъде 

отхвърлено, тъй като не отговоря на т. 2 от Раздел 13. „Дейности допустими за 

финансиране” на Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.357 S1, т.е. подпомагат се проектни предложения, които 

включват 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. 

 За проектното предложение "Закупуване на лабораторно оборудване за анализ на 

фуражни суровини и пакетираща линия за фуражи", входирано от "ВИ ЕН ЕЙ 

ТРЕЙДИНГ" ООД не е изпълнено условието да включва дейности по преработка. 

 

 


