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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО 

ПРОЦЕДУРА ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 

2014 – 2020 Г. 

 

№ 

Рег.№/ на 

проектното  

предложение от 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 
Наименование на проектното предложение Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

6.002-0029 
Никола Ников 

Изграждане на занаятчийски комплекс за обработка на 

камък в им. № 15703.26.35,15703.26.41, мах.”Бърдене”, 

с.Голяма  Желязна, община Троян 

Кандидатът Никола Христов Ников не е представил изискуемите 

документи по т. 4, т. 5, т. 7, т. 14, т. 15, т. 16, т. 23, т. 25, т. 26 и т. 27 към 

раздел 24.1. Списък с общи документи и във връзка с т. 11 към Раздел 14. 2 

„Условия за допустимост на разходите” от условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № 09-829 от 04.09.2018г. на Заместник-министъра 

на земеделието, храните и горите. 

2 
BG06RDNP001-

6.002-0004 

ДАНИЕЛА 

СТОЯНОВА 

КОЛЕВА 

Създаване на занаятчийско ателие в с. Солник, община 

Долни чифлик 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. 

3 
BG06RDNP001-

6.002-0010 

МАРИЯН 

ИВАНОВ 

МАРЕШКИ 

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КЪЩА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ И ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛО ОРЕШАK, 

ОБЩИНА ТРОЯН 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с 

чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

4 
BG06RDNP001-

6.002-0012 

Силвана 

Николаева 

Мартинова 

Изграждане на занаятчийски комплекс  за изработване 

на художествени тъкани с места за настаняване и 

изгребна яма в с.Добравица, общ.Своге, обл.Софийска, 

махала „Долната махала” 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с  

чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 
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5 
BG06RDNP001-

6.002-0015 

ЕМИЛ ИВАНОВ 

ЧЕЛЕНКОВ 

"ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМПЛЕКС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ 

НА НАКИТИ" 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с  

чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

6 
BG06RDNP001-

6.002-0016 

Иванка 

Симеонова 

Йосифова 

Изграждане на сграда за обществено обслужване – дом 

на занаятите и изгребна яма в с. УПИ 000779, землище 

на с. Ощава, местност „Русенци“, общ. Кресна, обл. 

Благоевград 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с  

чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

7 
BG06RDNP001-

6.002-0018 

Росица 

Димитрова 

Пенчева 

ПРЕУСТРОЙСТВО  НА СТАРИННА КЪЩА В 

ЖИВОПИСНИЯ АРХИТЕКТУРНИЯ РЕЗЕРВАТ 

ЛЕЩЕН, ОБЩИНА ГЪРМЕН В КЪЩА ЗА ЗАНАЯТИ 

И ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ 

ДЕЙНОСТИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

8 
BG06RDNP001-

6.002-0019 

ПАЛАС 

ТРАНССТРОЙ 

ЕООД 

„Изграждане на занаятчийски и демонстрационен 

център в гр. Рудозем“ 

Юридическото лице ПАЛАС ТРАНССТРОЙ ЕООД с ЕИК 200016234 не е 

допустимо за подпомагане по реда на процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти”, 

тъй като съгласно заложените изисквания, допустими са единствено 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Това условие е 

заложено в т.1 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на  кандидатите, а 

именно „За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи 

занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 

или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят 

на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията на чл. 3, 

ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.“  

9 
BG06RDNP001-

6.002-0020 

РАДКА 

ИВАНОВА 

ПЕНЧЕВА 

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КЪЩА ЗА 

ЗАНАЯТЧИЙСТВО И ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 

ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА В АРХИТЕКТУРНИЯ 

РЕЗЕРВАТ ЛЕЩЕН, ОБЩИНА ГЪРМЕН 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 
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10 
BG06RDNP001-

6.002-0023 

Магдалена 

Костадинова 

Ангелова 

Занаятчийска работилница за изработване на изделия от 

гайтан и национални костюми 

Кандидатът не отговаря на изискването на т. 3 и т. 4 от раздел 13.2. 

Условия за допустимост на дейностите, т. 8, т. 13, т. 14, т. 15 и 26 от раздел 

24.1. Списък с общи документи, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 от раздел 14.2. 

Условия за допустимост на разходите, т. 26 от раздел 24.1. Списък с общи 

документи отговарящи на условието на т. 12 от раздел 14.2. Условия за 

допустимост на разходите, т. 11 и т. 12 от Раздел 14. 2. Условия за 

допустимост на разходите от условията за кандидатстване. В резултата на 

което проектното предложение не съответства на т. 6 от Раздел 9. 

„Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект” от условията за кандидатстване, а именно: 

„Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. 

(10 000 евро).” . 

11 
BG06RDNP001-

6.002-0027 

КИРИЛ 

ЙОРДАНОВ 

ПАНАЙОТОВ  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЪЩА-ПАМЕТНИК НА 

КУЛТУРАТА ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКОТО СЕЛО 

ДЕЛЧЕВО ОТ ОБЩИНА  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ И 

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. 

12 
BG06RDNP001-

6.002-0002 

Тихомир Петров 

Петров 

Изграждане на Етнографски комплекс „Букурово“ за 

развитие на дейности, свързани със занаятчийството в 

сферата на дървообработването, изработване на 

дървени съдове за бита и копаничарство и 

популяризиране на местния бит и култура на района. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. 

13 
BG06RDNP001-

6.002-0011 

Даниела Петрова 

Димитрова 

Закупуване на специализирано грънчарско оборудване 

и демонстрации 

Даниела Петрова Димитрова не е вписана в регистър БУЛСТАТ. Това 

изискване е заложено в т.1 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на  

кандидатите, а именно „За безвъзмездна финансова помощ могат да 

кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като 

упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 

3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да 

отговарят на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията 

на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски 

стопани.“ Изискването за регистрация следва да бъде изпълнено към 

датата на подаване на проектното предложение, но след извършена 

справка в регистър БУЛСТАТ https://reports.bulstat.bg/bulstat-

ireports/report.jsf?x_rpt=rpt1 е констатирано, че Даниела Петрова 

Димитрова не е вписана в регистъра. 
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14 
BG06RDNP001-

6.002-0014 

Димитър Райков 

Димитров 

Изграждане на занаятчийски комплекс за изработване 

на бижута от благородни метали в имот в ОП 

"Джагаловци", с. Искрец , общ. Своге 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. 

15 
BG06RDNP001-

6.002-0022 

ПЕТЪР 

КРЪСТАНОВ 

ВЪЛЧАНОВ 

Преустройство и оборудване на съществуващи 

помещения в Център за занаяти с демонстрационни 

дейности и изложбена зала в гр. Пещера 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 

14, т. 16, т. 19, т. 23, т. 25 и т. 26 към раздел 24.1. Списък с общи 

документи, т. 11 към Раздел 14. 2 „Условия за допустимост на разходите” 

и във връзка с т. 8 от Раздел 21.2. „Оценка на административно 

съответствие и допустимост” от условията за кандидатстване, утвърдени 

със Заповед № 09-829 от 04.09.2018г. на Заместник-министъра на 

земеделието, храните и горите. 

16 
BG06RDNP001-

6.002-0025 

ВИХЪР 

НИКОЛАЕВ 

ЛОЗЕВ 

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА 

ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМПЛЕКС В СЕЛО СМОЧЕВО, 

ОБЩИНА РИЛА 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

17 
BG06RDNP001-

6.002-0009 

СТИЛИЯНА 

ИВАНОВА 

СЪБЕВА-

ТИНЧЕВА 

ЦЕНТЪР ЗА ЗАНАЯТИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

18 
BG06RDNP001-

6.002-0021 

НАТАЛИЯ 

КИРИЛОВА 

ИВАНОВА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМПЛЕКС 

"РИЛСКИ ПОРТИ" 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с  

чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма 

19 
BG06RDNP001-

6.002-0024 

ЙОРДАНКА 

ВАСИЛЕВА 

НИКОЛОВА 

Изграждане на "Дом на занаята“ в УПИ XI - 413, кв. 25 

по плана на град Копривщица, община Копривщица, 

област София. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-

829 от 04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите и чл. 186, параграф 3, буква „е” от Регламент № 2018/1046 във 

връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. 

20 
BG06RDNP001-

6.002-0017 

Петко Стефанов 

Сомлев 
Устойчиво развитие и атракции на занаяти в Априлци 

 Кандидатът не е представил изискуемите документи по т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, 

т. 14, т. 15, т. 16 и т. 25 към раздел 24.1. Списък с общи документи, и във 

връзка с т. 8 от Раздел 21.2. „Оценка на административно съответствие и 

допустимост” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 

09-829 от 04.09.2018г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите. 
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6.002-0003 

Овсанна Дикран 

Джезарлиян 

Занаятчийска работилница в с. Изгрев, община 

Суворово 

Кандидатът не е представил изискуемите документи по т. 1, т. 4, т. 5, т. 11, 

т. 13, т. 15, и т. 27 към раздел 24.1. Списък с общи документи, и във връзка 

с т. 8 от Раздел 21.2. „Оценка на административно съответствие и 

допустимост” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 

09-829 от 04.09.2018г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и 

горите. 

 

 

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

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

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  

 


