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Списък на проектните предложения предложени за отхвърляне по процедура за 

подбор на проекти №BG06RDNP001-19.422  по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ „Костинброд-Своге“ 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   

 

Регистрационен 

№ 
Бенефициент 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001-

19.422-0002 

ГЕРСИМОВ 

ЕНД 

ФАМИЛИЯ 

ЕООД 

Закупуване на 

кухненско 

оборудване за 

ресторант-пицария 

„Навона“- град 

Костинброд 

1.В Раздел 1. "Основни данни" от Формуляра за кандидатстване 

неправилно е посочено в поле "Проектът подлежи на режим на 

минимални помощи", че проектът НЕ подлежи на режим на 

минимални помощи. 2. Раздел 10. "План за външно възлагане" от 

Формуляра за кандидатстване не е попълнен. Общата стойност на 

предвиденото за закупуване оборудване е в размер на 84 419,13 лв. В 

случая са изпълнени условията на чл. 50, ал.2 от ЗУСЕСИФ, т.е. 

кандидатът е задължен да извърши оценка на офертите и да сключи 

договор по правилата на ПМС №160 с публична покана. 3. В поле 

"Категория/статус на предприятието" от Раздел 2. "Данни за 

кандидата" на Формуляра за кандидатстване е посочено, че статуса 

на предприятието е "Малко". Съгласно Условията за кандидатстване 

допустими бенефициенти по мярката са лица, които към датата на 

подаване на заявлението за подпомагане са: 1. Земеделски стопани, 

регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията; 2. Микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; 3. 

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 4. В Раздел 5. 

"Бюджет (в лева)" от Формуляра за кандидатстване Кандидатът е 

посочил финансовата помощ в размер на 75% от общите допустими 

разходи, което не съответства на Условията за кандидатстване. 

Съгласно точка 10. "Процент на съфинансиране" от Условията за 

кандидатстване интензитетът на подпомагане по проект за развитие 

на туризъм - изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги, не може да надвишава 5 на сто от 

общите допустими разходи. В Раздел 2. "Данни за кандидата" е 

посочен код на проекта по КИД 2008: 56.1 "Дейност на ресторанти и 

заведения за бързо обслужване". Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона 

за туризма ресторантьорството е туристическа дейност. Съгласно чл. 

3, ал. 2, т.2 от Закона за туризма туристически обекти са: заведенията 

за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и барове. Проектното предложение се 

отнася за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени 

към развитие на туризъм, поради което интензитетът на подпомагане 

по проекта не може да надвишава 5 на сто от общите допустими 

разходи. Разликата между пълния размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, 

се осигурява от Кандидата, като участието на кандидата може да 

бъде само в парична форма. 5. При извършената проверка на 
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представената Основна информация за проектното предложение – 

(Приложение 1.2.) се установиха следните несъответствия: 5.1. В 

точка 9.2. "Размер на предприятието" от Раздел II. "ОПИСАНИЕ НА 

КАНДИДАТА" е посочено, че предприятието е "Малко", което не 

съответства на представената Декларация по чл. 4а, ал. 1 Закона за 

малките и средните предприятия по образец. Съгласно Условията за 

кандидатстване допустими бенефициенти по мярката са лица, които 

към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: 1. 

Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията; 2. Микропредприятия, регистрирани 

като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; 3. 

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 5.2. В точка 

2.1 "Вид на инвестициите" от Раздел III. "ОПИСАНИЕ НА 

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" е посочено за вид на 

инвестицията "Производство или продажба на продукти, които не са 

включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на 

Европейския съюз", което не съответства на посочения код на 

проекта по КИД 2008 в Раздел 2. "Данни за кандидата", а именно: 

56.1 "Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване". 

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма ресторантьорството е 

туристическа дейност. Съгласно чл. 3, ал. 2, т.2 от Закона за туризма 

туристически обекти са: заведенията за хранене и развлечения 

(самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) - 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, 

кафе-сладкарници и барове. Проектното предложение се отнася за 

инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към 

развитие на туризъм, поради което за вид на инвестицията следва да 

се посочи: Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на туристически услуги. 5.3. В точка 

8.2. "Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в 

процентно съотношение, спрямо допустимите за подпомагане 

разходи" от Раздел III. "ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ" е посочен размер на безвъзмездната финансова 

помощ в процентно съотношение, спрямо допустимите за 

подпомагане разходи 75 %. Проектното предложение се отнася за 

инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към 

развитие на туризъм, поради което интензитетът на подпомагане по 

проекта не може да надвишава 5 на сто от общите допустими 

разходи. Разликата между пълния размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, 

се осигурява от Кандидата, като участието на кандидата може да 

бъде само в парична форма. 6. При извършената оценка на 

представената Таблица за допустими инвестиции по образец на ДФЗ 

(Приложение 2) се установиха следните несъответствия: 6.1. В 

колона 4 "Приложим режим на държавни помощи (съгласно 

указания на УО на ПРСР 2014 -2020, приложение към Заповед 09-

770 от 03.10.2017 г.- виж списък на държавните помощи)" не 

правилно е посочен приложимия режим на държавни помощи, а 

именно: РДП0 - категория "непомощ". Приложимият режим на 

държавни помощи за проекта е РДП1 - помощ de minimis по 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 6.2. За посочените 

разходи за консултантски услуги (Бизнес план) не са попълнени 

следните колони: - колона 3 "Група разход"; - колона 4 ""Приложим 



 

 
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейности по Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г. 

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Костинброд-
Своге” 

 

SPISзз 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге” 

 
режим на държавни помощи (съгласно указания на УО на ПРСР 2014 

-2020, приложение към Заповед 09-770 от 03.10.2017 г.- виж списък 

на държавните помощи)"; - колона 11 ""Интензитет на помощта % "; 

- колона 12 "Заявена субсидия". 7. В представената Декларация 

минимални и държавни помощи не са посочени получените 

минимални помощи. Видно от извършена Справка в Регистър на 

минималните помощи за получени минимални помощи за три 

данъчни години съгласно Регламент № 1407/2013 от 18.12.2013 г., 

"ГЕРАСИМОВ ЕНД ФАМИЛИЯ" ЕООД с Булстат/ЕИК 131398553 

има получени минимални помощи в размер на 42 440,13 лв. 8. 

Представеният Формуляр за мониторинг не е подписан и подпечатан 

от Кандидата. 9. Представен е входящ номер на РИОСВ - София. 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 (Регионална 

инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

и/или Закона за водите. 10. При извършената проверка на 

представеният Бизнес план за 5-годишен период се установиха 

следните несъответствия: 10.1. Посочената сума на инвестицията в 

представеният Бизнес план за 5-годишен период не съответства на 

сумата на инвестицията, за която се кандидатства, посочена в Раздел 

5. "Бюджет (в лева)" на Формуляра за кандидатстване. В Бизнес 

планът за 5-годишен период (по образец Приложение № 13а и №13б) 

следва да бъдат включени всички инвестиционни разходи по чл. 20, 

ал. 1 на Наредба № 22 в съответствие с бюджета на проекта и 

Таблица за допустими инвестиции и дейности по образец 

(Приложение № 2). В Бизнес планът по образец Приложение № 13а 

на страница 1 не е посочена коректно сумата на инвестицията - не са 

посочени всички разходи по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които 

се кандидатства за подпомагане по проекта. В Таблица 1 "Предмет 

на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по 

проекта (само разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)*" не са 

посочени всички разходи по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които 

се кандидатства за подпомагане по проекта. Следва да се включат и 

разходите за консултантски услуги в размер на 4 500.00 лв. 10.2. 

Точка А. "Кратко описание на проекта" от Раздел I. "Въведение" на 

Бизнес план (по образец Приложение № 13а) не е попълнена. 10.3. 

Точка 1.3. "Описание на настоящото състояние на обекта 

(инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има 

завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект" от Раздел III. 

"Финансов план" на Бизнес план (по образец Приложение № 13а) не 

е попълнена. 10.4. Точка 2. "Предпроектно проучване" от Раздел III. 

"Финансов план" на Бизнес план (по образец Приложение № 13а) не 

е попълнена. 10.5. Точка А1. "Обосновка на продажните цени, 

включително информация за използваните източници по видове 

продукция/услуги. Предоставя се информация за използваните 

източници –статистика, публична информация от браншови 

организации, борсови цени и др." от Раздел IIV. "Финансово - 
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икономически статус – приходи и разходи" не е попълнена. 10.6. 

Посоченият брой на заетите лица в Таблица 7 "Разходи за заплати и 

осигуровки (за дейностите, свързани с инвестицията (в лева)" не 

съответства на средносписъчения брой на персонала за цялото 

стопанство, включително работни места, разкрити в резултат на 

проекта, който кандидатът поема задължение да поддържа за период 

от поне 3 години след датата на окончателното плащане. Видно от 

представеният Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд за предходната финансова година, Кандидата 

има среден списъчен брой на персонала в предприятието за 

предходната календарна година, преди датата на кандидатстване 

общо 11 броя. Посоченият брой на заетите лица в Таблица 7 

"Разходи за заплати и осигуровки (за дейностите, свързани с 

инвестицията (в лева)" е 12 броя, а в представената Справка за 

съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо 

кандидатстването календарна година по образец Приложение № 18 е 

13 броя на персонала, който предприятието се задължава да запази за 

срока от получаване на окончателното плащане по 

административния договор до изтичане срока за мониторинг. 10.7. 

Ред VI "Финансиране от ЕЗФРСР по ВОМР" от Таблица 12 

"Прогноза за Нетните парични потоци на проекта (в лева)" не е 

попълнен правилно. Посочената стойност на ред VI "Финансиране от 

ЕЗФРСР по ВОМР" не съответства на исканото финансиране 

(Безвъзмездна финансова помощ), посочено в Раздел 6. "Финансова 

информация – източници на финансиране (в лева)" на Формуляра за 

кандидатстване. 10.8. Посочените стойности на ред 6 "Други 

разходи" от Таблица 12 "Прогноза за Нетните парични потоци на 

проекта (в лева)" не съответстват на посочените общи стойности на 

разходите от Таблица 10 "Други разходи (в лева)". 11. Не е 

представена Инвентарна книга към датата на подаване на проектно 

предложение. 12. При извършената оценка на представената 

Декларация по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните 

предприятия по образец се установиха следните несъответствия: 12. 

1. В точка 1 представляващият Кандидата е декларирал, че по 

смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия 

представляваното от него предприятие е: Независимо предприятие. 

Видно от извършена проверка в Търговски регистър 

представляващия Кандидата г-н РУМЕН ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ 

е и Едноличен търговец "ГЕРАСИМОВ - РУМЕН ГЕРАСИМОВ" с 

ЕИК 121065397. 12. 2. В точка 2 от Декларацията е отбелязано, че 

предприятието за 2019 година има средносписъчен брой на 

персонала по-малък от 10 броя. Видно от представеният Отчет за 

заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд 

за предходната финансова година (2019 г.), Кандидата има среден 

списъчен брой на персонала в предприятието за 2019 година общо 11 

броя. 12.3. В точка 3 от Декларацията е отбелязано, че 

предприятието, съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП има статус на 

"Микропредприятие", което не съответства на данните в поле 

"Категория/статус на предприятието" от Раздел 2. "Данни за 

кандидата" на Формуляра за кандидатстване, където е посочено, че 

статуса на предприятието е "Малко". 13. При извършената проверка 

на основателността на предложените за финансиране разходи, 

включени в проектното предложение, се констатира следното: 13.1. 

Относно разходите за Консултантски услуги: 13.1.1. Представената 

оферта от "АЛИАНС ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ИНТЕГРАЦИЯ" 
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Сдружение не е подпечатана от оферента. 13.1.2. Представената 

оферта от "КОЛОНА М" ЕООД не е подпечатана от оферента. 13.2. 

Относно разходите за "Оборудване по оферта от ГГМ БАЛКАН 

ООД": 13.2.1. Представените Запитвания за оферти, съгласно 

образец Приложение № 15 не съдържат минимални технически 

характеристики и количества на предвидените за закупуване 

материални активи. 13.2.2. Представената оферта от "ГГМ - 

БАЛКАН" ООД не съдържа дата на издаване на офертата. Във 

връзка с установените несъответствия следва Кандидата да 

представи: Изискуемите, съгласно Условията за кандидатстване 

документи за доказване на основателността на предложените за 

финансиране разходи, включени в проектното предложение. 13.3. 

Относно разходите за "Оборудване по договор от "ТЕОХАРОВИ" 

ООД": 13.3.1. Не са представени най-малко три съпоставими 

независими оферти, 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, определена в левове или евро с посочен 

ДДС. 13.3.2. Не са представени отправените от кандидата запитвания 

за оферти съгласно образец Приложение № 15. 14. Не е представено 

Решение за определяне на стойността на разхода, за който се 

кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора 

му за разходите за "Оборудване по договор от "ТЕОХАРОВИ" ООД. 

15.Представеният договор за Консултантски услуги не е подписан и 

подпечатан от Възложителя, както и не е подпечатан от изпълнителя 

"АЛИАНС ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ИНТЕГРАЦИЯ" Сдружение. 

16. Не е представено Удостоверение от НАП, че представляващия 

Кандидата г-н Румен Димитров Герасимов няма просрочени 

задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на 

проектното предложение. 17. Не е представено Удостоверение от 

община Костинброд, че представляващия Кандидата г-н Румен 

Димитров Герасимов няма просрочени задължения, издадено не по-

рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 18. 

Не е представено Удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда“. 19. Не е представена 

Техническа спецификация за машини и оборудване, подписана от 

кандидата и/или правоспособно лице. 20. Представеният Отчет за 

заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд 

за предходната финансова година не е заверен от НСИ.  

Гореописаните пропуски за изискани от кандидата два пъти и не са 

представени. 

С оглед на посочените констатации, проектното предложение не 

отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост.  
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BG06RDNP001-

19.422-0005 

ОМАД 

ФРУТИС ООД 

„Доставка на 

мобилен контейнер 

и хладилно 

оборудване за 

създаване на 

магазин за продажба 

на местни продукти“ 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

административно съответствие и допустимост:  

1.В Раздел 1. "Основни данни" от Формуляра за кандидатстване 

неправилно е посочено в поле "Проектът подлежи на режим на 

минимални помощи", че проектът НЕ подлежи на режим на 

минимални помощи. 2. Посочените в точка II." РАЗХОДИ ЗА 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" от Раздел 5. "Бюджет (в лева)" на 

Формуляра за кандидатстване разходи за "Оборудване - хладилни 

витрини и стелажи" са обединени, като включват разходи за отделни 

материални активи със самостоятелни характеристики (вид, 

количество и цена). Материалните активи, включени в обединения 

разход "Оборудване - хладилни витрини и стелажи" следва да бъдат 

подробно описани в Раздел 5. "Бюджет (в лева)" на Формуляра за 

кандидатстване със съответните им характеристики, количество и 

цена, в съответствие с представените оферти. 3. Посоченият в точка 

IV. "НЕПРЕКИ РАЗХОДИ" от Раздел 5. "Бюджет (в лева)" на 

Формуляра за кандидатстване разход за "Транспорт" не представлява 

общ разход и не може да бъде отнесен към общите разходи като 

хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,свързани 

с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, 

включително проучвания за техническа осъществимост. 4. В 

представената Основна информация за проектното предложение – 

(Приложение 1.2.) не е посочена коректната дата, до която е валидна 

личната карта на представляващия кандидата. 5. При извършената 

проверка на представената Таблица за допустими инвестиции по 

образец на ДФЗ във формат „pdf”/“jpg” (Приложение 2) се 

установиха следните несъответствия: 5.1. За посочените разходи за 

разработване на Бизнес план неправилно е посочена групата разход в 

колона 3. Разходите за разработване на Бизнес план представляват 

инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013 и 

следва да бъдат посочени в колона 3 "Група разход" като разходи по 

"чл. 20, ал. 1, т. 1 Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент 

(EC) № 1305/2013;". 5.2. В колона 4 "Приложим режим на държавни 

помощи (съгласно указания на УО на ПРСР 2014 -2020, приложение 

към Заповед 09-770 от 03.10.2017 г.- виж списък на държавните 

помощи)" не правилно е посочен приложимия режим на държавни 

помощи, а именно: РДП0 - категория "непомощ". Приложимият 

режим на държавни помощи за проекта е РДП1 - помощ de minimis 

по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 5.3. За описаните в 

таблицата разходи за "Модулна конструкция с външни габаритни 

размери 550/700/300см." в колона 5 "Марка, модел" е посочено 

"съгласно договор". Материалният актив "Модулна конструкция с 

външни габаритни размери 550/700/300см." следва да бъде описан в 

съответствие с представените оферти. 5.4. Посочените в таблицата 

разходи за "Оборудване - хладилни витрини и стелажи" са 

обединени, като включват разходи за отделни материални активи със 

самостоятелни характеристики (вид, количество и цена). Съгласно 

Условията за кандидатстване обединяване на разходи е допустимо 

само в случай, че има недостиг на редове в ТДИД. Материалните 

активи, включени в обединения разход "Оборудване - хладилни 

витрини и стелажи" следва да бъдат подробно описани със 

съответните им характеристики, количество и цена, в съответствие с 

представените оферти. 5.5. Посоченият в точка 3 от Раздел VII 

"Други разходи, вкл. такива, извършени преди подаване на 

проектното предложение:***" на Таблица за допустими инвестиции 
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разход за "Транспорт и монтаж" не представлява общ разход и не 

може да бъде отнесен към други разходи, вкл. такива, извършени 

преди подаване на проектното предложение. 5.6. Не е представена 

Таблица за допустими инвестиции по образец на ДФЗ във формат 

„xls”- (Приложение 2). 6. Не е представена Декларация по чл. 47, ал. 

2, т. 2 от Наредба № 22 от г-н Петър Спасов Борисов. 7. Не е 

представена Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-

647/03.07.2019 г. от г-н Петър Спасов Борисов. 8. Не е представена 

Декларация по чл.25, ал.1 и 2 от ЗУСЕСИФ от г-н Петър Спасов 

Борисов. 9. Представеният Формуляр за мониторинг по чл. 47, ал. 2, 

т. 3 от Наредба № 22 (по образец Приложение № 11) не е подписан и 

подпечатан от Кандидата. 10. Представен е входящ номер на РИОСВ 

- София. 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 (Регионална 

инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

и/или Закона за водите. 11. Не е представен лиценз, разрешения 

и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите по 

проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 

регистрация за извършване на дейността съгласно българското 

законодателство. 12. При извършената проверка на представеният 

Бизнес план за 5-годишен период се установиха следните 

несъответствия: 12.1. Посочената сума на инвестицията в 

представеният Бизнес план за 5-годишен период не съответства на 

сумата на инвестицията, за която се кандидатства, посочена в Раздел 

5. "Бюджет (в лева)" на Формуляра за кандидатстване. В Бизнес 

планът за 5-годишен период (по образец Приложение № 13а и №13б) 

следва да бъдат включени всички инвестиционни разходи по чл. 20, 

ал. 1 на Наредба № 22 в съответствие с бюджета на проекта и 

Таблица за допустими инвестиции и дейности по образец 

(Приложение № 2). В Бизнес планът по образец Приложение № 13а 

на страница 1 не е посочена коректно сумата на инвестицията - не са 

посочени всички разходи по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които 

се кандидатства за подпомагане по проекта. В Таблица 1 "Предмет 

на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по 

проекта (само разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)*" не са 

посочени всички разходи по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които 

се кандидатства за подпомагане по проекта. Следва да се включат и 

разходите за консултантски услуги в размер на 2 700.00 лв. 12.2. За 

описаните в Таблица 1 "Предмет на инвестицията, за която се 

кандидатства за подпомагане по проекта (само разходите по чл. 20, 

ал. 1 на Наредба № 22)*" разходи за "Модулна конструкция с 

външни габаритни размери 550/700/300см." в колона 3 "Модел, 

порода, тип, сорт, други" е посочено "съгласно договор". 

Материалният актив "Модулна конструкция с външни габаритни 

размери 550/700/300см." следва да бъде описан в съответствие с 

представените оферти. 12.3. Посочените в Таблица 1 "Предмет на 

инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта 
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(само разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)*" разходи за 

"Оборудване - хладилни витрини и стелажи" са обединени, като 

включват разходи за отделни материални активи със самостоятелни 

характеристики (вид, количество и цена). Материалните активи, 

включени в обединения разход "Оборудване - хладилни витрини и 

стелажи" следва да бъдат подробно описани със съответните им 

характеристики, количество и цена, в съответствие с представените 

оферти. 12.4. Точка А. "Кратко описание на проекта" от Раздел I. 

"Въведение" на Бизнес план (по образец Приложение № 13а) не е 

попълнена. 12.5. Точка 1.3. "Описание на настоящото състояние на 

обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване 

вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект" от Раздел 

III. "Финансов план" на Бизнес план (по образец Приложение № 13а) 

не е попълнена. 12.6. Точка 2. "Предпроектно проучване" от Раздел 

III. "Финансов план" на Бизнес план (по образец Приложение № 13а) 

не е попълнена. 12.7. Точка А1. "Обосновка на продажните цени, 

включително информация за използваните източници по видове 

продукция/услуги. Предоставя се информация за използваните 

източници –статистика, публична информация от браншови 

организации, борсови цени и др." от Раздел IIV. "Финансово - 

икономически статус – приходи и разходи" не е попълнена. 12.8. 

Посочените стойности на ред 6 "Други разходи" от Таблица 12 

"Прогноза за Нетните парични потоци на проекта (в лева)" не 

съответстват на посочените общи стойности на разходите от Таблица 

10 "Други разходи (в лева)". 13. При извършената проверка на 

основателността на предложените за финансиране разходи, 

включени в проектното предложение, се констатира следното: 13.1. 

Относно разходите за Консултантски услуги: 13.1.1. Представената 

оферта от "АЛИАНС ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ИНТЕГРАЦИЯ" 

Сдружение не е подпечатана от оферента. 13.1.2. Представената 

оферта от "КОЛОНА М" ЕООД не е подпечатана от оферента. Във 

връзка с установените несъответствия следва Кандидата да 

представи: Изискуемите, съгласно Условията за кандидатстване 

документи за доказване на основателността на предложените за 

финансиране разходи, включени в проектното предложение. 13.2. 

Относно разходите за "Модулна конструкция с външни габаритни 

размери 550/700/300см.": 13.2.1. Представените Запитвания за 

оферти, съгласно образец Приложение № 15 не съдържат минимални 

технически характеристики и количества на предвидените за 

закупуване материални активи. 13.2.2. Представеното Запитване за 

оферта, съгласно образец Приложение № 15 до "Балкан контейнер" 

ООД не се отнася за доставка на контейнер. 13.2.3. Представената 

оферта от "Мегаметал 1" ЕООД е с дата 11.08.2020 г., която е преди 

датата на изпратеното Запитване за оферта, съгласно образец 

Приложение № 15. Посоченият в офертата ЕИК не съответства на 

"Мегаметал 1" ЕООД. Представената оферта от "Мегаметал 1" 

ЕООД не съдържа срок на валидност на офертата. 13.3. Относно 

разходите за "Оборудване - хладилни витрини и стелажи": 13.3.1. 

Представените Запитвания за оферти, съгласно образец Приложение 

№ 15 не съдържат минимални технически характеристики и 

количества на предвидените за закупуване материални активи. 14. 

Представеното Решение за избор на изпълнител на разходите за 

Консултантски услуги е с дата 15.08.2020 г., която е преди датата на 

издаване на представените оферти от "АЛИАНС ЗА ПРАВНА 

ПОМОЩ И ИНТЕГРАЦИЯ" Сдружение и "КОЛОНА М" ЕООД. 15. 
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Посочената стойност на офертата на "Балкан контейнер" ООД в 

представеното Решение за определяне на стойността на разхода, за 

който се кандидатства не съответства на представената оферта. 16. 

Представеният договор за Консултантски услуги не е подпечатан от 

изпълнителя "АЛИАНС ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ИНТЕГРАЦИЯ" 

Сдружение.17. Не е представено Удостоверение от НАП, че 

представляващия кандидата г-н Петър Спасов Борисов няма 

просрочени задължения, издадено не по-рано от един месец преди 

подаване на проектното предложение. 18. Не е представена 

Техническа спецификация за машини и оборудване, подписана от 

кандидата и/или правоспособно лице. 19. Не е представен документ, 

удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за 

хигиена на храните и тяхната безопасност, издаден от Българската 

агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или 

маркетинг на хранителни стоки. 20. За въведения индикатор "Брой 

проекти, финансирани мярката" от Раздел 8. "Индикатори" на 

Формуляра за кандидатстване е посочена "Базова стойност общо" - 1 

брой и за "Целева стойност общо" също 1 брой. 22. Не е представена 

Декларация за липса на основания за отстраняване от г-н Петър 

Спасов Борисов. 23. Не е представена Декларация за липса на 

изкуствено създадени условия от г-н Петър Спасов Борисов. 24. Не е 

представена Декларация двойно финансиране от г-н Петър Спасов 

Борисов. 25. Не е представена Декларация за нередности от г-н 

Петър Спасов Борисов.  

Гореописаните документи са изискани от кандидата в проведени два 

броя кореспонденция и не са получени необходимите разяснения, 

допълнителни документи и информация. 

BG06RDNP001-

19.422-0008 

ИЛИСА ГРУП 

ЕООД 

Техническа 

паспортизация на 

строежите 

Проектното предложение се отхвърля със следните мотиви: 

1.Съгласно секция 13.3. Допустими проекти от Условия за 

кандидатстване се подпомагат проекти, за които са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на 

околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за 

биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по 

околна среда. След проведена втора комуникация кандидатът не е 

представил 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 (Регионална 

инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

и/или Закона за водите и проектното предложение е недопустимо. 2. 

Съгласно секция 13.3. Допустими проекти от Условия за 

кандидатстване се подпомагат проекти, които се изпълняват върху 

имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на 

кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на 

имота за срок не по-малко от 6 г., считано от датата на подаване на 

заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи 

за закупуване на нови машини, оборудване, обзавеждане, 
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възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства, за които не се изисква издаване на 

разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията 

и проектното предложение е недопустимо. След проведена втора 

комуникация кандидатът не представил договор за наем, вписан в 

служба по вписванията. 3. Кандидатът предвижда да извърши 

"Текущ ремонт и довършителни работи" и "Доставка и монтаж на 

автономна фотоволтаична система". След проведена втора 

комуникация кандидатът не е представил 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 или 

Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на 

сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира 

или обновява и когато за предвидените строително-монтажни работи 

не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ, както не 

е представено разрешение за строеж, когато издаването му се 

изисква съгласно ЗУТ или Становище на главния архитект, че 

строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато 

издаването му не се изисква съгласно ЗУТ. От гореописаното следва, 

че предвидените дейности са недопустими. 4. Кандидатът предвижда 

да извърши "Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична 

система". Съгласно т.4 към раздел 13.1. "Допустими дейности" от 

Условия за кандидатстване, допустими по мярката за подпомагане са 

инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление и съгласно раздел 24 "Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване" от Условия 

за кандидатстване, под раздел ІІ. Специфични документи, буква В), в 

случай на проект с включени дейности, насочени към производство 

на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление се представят одобрен технически/технологичен 

проект, придружен от предпроектно проучване - (приложимо за 

инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници) и Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната 

ефективност в предприятието изготвен и съгласуван от 

правоспособно лице във връзка със заявените разходи за изграждане 

на автономна фотоволтаична система. Описаните документи не са 

представени от кандидата, следователно предвидената дейност е 

недопустима. 5. По отношение на оферти и договор за извършване 

на консултантски услуги: * кандидатът не е представил три оферти 

за извършване на консултантска услуга съгласно 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване от Условия за 

кандидатстване поради което разходът за консултантски услуги е 

недопустим разход; * кандидатът е представил договор с Людмила 

Преславова Петрова. Представеният документ не съответства на 

изискването на условия за кандидатстване, че когато оферентите са 

местни лица, следва да бъдат вписани в ТРРЮЛНЦ. 
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След осъществена комуникация за представяне на допълнителни 

документи за етап "Оценка за допустимост и съответствие", 

кандидатът не е отстранил всички нередности. Това налага повторна 

комуникация с кандидата за да се отстранят констатираните 

нередности, както следва: 1. Кандидатът е представил Декларация 

минимални и държавни помощи. След проверка в системата ИСУН 

2014-2020, се установи, че кандидатът е получавал държавна помощ. 

Кандидатът следва да коригира Декларацията. 2. Кандидатът не е 

приложил Инвентарна книга към датата на подаване на проектно 

предложение. Канддатът следва да представи необходимия 

документ. 3. Кандидатът не е представил Справка за дълготрайните 

активи. Кандидатът следва да представи необходимия документ. 4. 

Кандидатът не е представил Решение за определяне на стойността на 

разхода, за който кандидатства, с включена обосновка за мотивите, 

обусловили избора му или решение за избор на изпълнител с 

включена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Кандидатът 

следва да представи необходимия документ. 5. Кандидатът не е 

представил Становище на главния архитект, че строежът не се 

нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му 

не се изисква съгласно ЗУТ. Кандидатът следва да представи 

необходимия документ. 6. Кандидатът не е представил копие от 

диплома за придобита образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна). 

Кандидатът следва да представи необходимия документ. 7. 

Кандидатът не е представил копие от трудова/осигурителна книжка, 

от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по 

професията в съответния сектор. Кандидатът следва да представи 

необходимия документ. 8. Дейностите по проекта съответстват с 

обхвата, но не съответсват на условията по съответната мярка. 

Следва да се коригира проектното предложение в съответствие с 

условията по мярката. След повторно осъществена комуникация с 

кандидата, същият не е представил всички изискани документи, 

попълнени и подписани в съответствие с изискванията. Кандидатът 

не преминава етап 1 - оценка за съотвтствие и допустимост. 

 

 

 

 

 

 


