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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 № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 

 

 

№  

Рег.№/ на проектното  

предложение от ИСУН 

2020 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за недопускане до техническа и 

финансова оценка (посочват се конкретните 

основания, а не само препратки към 

документите и условията, които не са 

изпълнени)  

1 BG06RDNP001-4.001-0302 
Кооперация 

"ДОВЕРИЕ" 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ НА 

КООПЕРАЦИЯ ДОВЕРИЕ, 

С.ЛЕСИДРЕН, 

ОБЩ.УГЪРЧИН,ОБЛ.ЛОВЕЧ 

Проектното предложение на КООПЕРАЦИЯ 

„ДОВЕРИЕ“ с № BG06RDNP001-4.001-0302 в 

ИСУН не отговаря на изискванията на т. 11 от 

Раздел 14.2. „Условия за допустимост на 

разходите“, т. 4, т. 10, т. 19, б. „г“, 19, б. „б“ и т. 22 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 1 от раздел 11.2 “Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, т. 5 от раздел 14.1 

„Допустими разходи“, т. 13 и т. 15 от Раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 
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2 BG06RDNP001-4.001-0512 
"ОФРОУД 

ТРАВЕЛ" ООД 

СЪЗДАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 

И ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОСМИЧЕСКИ ХРАНИ ЗА 

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА 

Проектното предложение на ОФРОУД ТРАВЕЛ 

ООД с № BG06RDNP001-4.001-0512 в ИСУН не 

отговаря на изискванията на т. 10, т. 11 и т. 12 от 

Раздел 14.2. „Условия за допустимост на 

разходите“, т. 1, т. 4 и т. 22 от Раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“, както и на т. 13, т. 

16 и т. 27 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ към Условията за кандидатстване по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г. и не се допуска до техническа и финансова 

оценка 

3 BG06RDNP001-4.001-0016 "Плевен мес" ООД 

Закупуване на машини и 

специализирани транспортни 

средства за нуждите на 

„Плевен мес“ ООД 

Проектното предложение на ПЛЕВЕН МЕС ООД с 

№ BG06RDNP001-4.001-0016 в ИСУН не отговаря 

на изискванията на т. 11 от Раздел 14.2. „Условия за 

допустимост на разходите“, т. 13, т. 19, б. „б“, т. 19, 

б. „в“ и т. 22 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, т.1 от раздел 13.1 

Допустими дейности, т.14 от раздел 14.3 

Недопустими разходи, както и на т. 27 от Раздел 

24.1 „Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 
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4 BG06RDNP001-4.001-0121 

"МЕСОКОМБИНАТ 

СВИЛЕНГРАД" 

ООД 

Модернизация чрез 

реконструкция и пристройка 

на предприятие на 

месокомбинат Свиленград 

Проектното предложение с рег.№ BG06RDNP001-

4.001-0121 в ИСУН на кандидат 

"МЕСОКОМБИНАТ СВИЛЕНГРАД" ООД не 

отговаря на изискванията на т.12, т.13 и т. 14, от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. 

5 BG06RDNP001-4.001-0431 
"Рийджън фруут" 

ООД 

„Закупуване на технологични 

линии за преработка на био 

пипер и био вишни“ 

Проектно предложение с рег. № BG06RDNP001-

4.001-0431 в ИСУН на кандидат „Рийджън Фруут“ 

ООД не отговаря на изискванията на, т.1 и т. 22 от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и т. 7 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-79 

от 09.02.2018 г. 

6 BG06RDNP001-4.001-0565 БЕЛ АГРО 5 ЕООД 
База за преработка на плодове 

и зеленчуци 

Kандидатът "БЕЛ АГРО 5" ЕООД не отговаря на 

изискванията на т. 19, б. „б“ и „г“, т.22 от раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т.11 

от раздел 14.2. „Условия за допустимост на 

разходите“ от Условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. 

7 BG06RDNP001-4.001-0282 

ЩРАУСОВА 

КОМПАНИЯ  

ЕООД 

Изграждане на кланичен 

пункт за добив на месо, 

транжорна и преработка на 

месо към собствен 

животновъден обект и сграда 

с екологичен инсинератор за 

СЖП в ПИ 067020, местност 

„Рудината”, с. Горна 

Кремена, общ. Мездра 

 “ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД не отговаря 

на изискванията на т.1, т.10, т. 19, б. „б“ и „г“ и т.22 

от раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и на т.11 от раздел 14.2. „Условия за 

допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване.  
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8 BG06RDNP001-4.001-0408 "Боеви-2009"ЕООД 

Създаване на ново 

предприятие за преработка на 

кромид лук 

"БОЕВИ-2009“ ЕООД не отговаря на изискванията 

на т. 19 от Раздел 24.1 Списък с общи документи, 

във връзка със спазването на изискването на т. 17, 

б. „а“ от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ на Условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018г. 

Също така проектното предложение не отговаря на 

изискванията на т. 1 от Раздел 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите, на т.10 и т. 22 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, и на т.11 от раздел 14.2. „Условия за 

допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване. 

9 BG06RDNP001-4.001-0191 
"ХЕМУС АГРО 

2015" ЕООД 

Изграждане на предприятие 

за преработка на сурово овче 

и краве мляко,  закупуване на 

съвременно технологихно 

оборудване в УПИ III-037092, 

кв. 37 по плана на с. Салаш, 

общ. Белоградчик 

На основание т.15 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“, т. 19 буква „г“ от раздел 13.2 “Условия 

за допустимост на дейностите“, т. 1 от Раздел 17 

„Хоризонтални политики“, т. 11 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“ от 

Условията за кандидатстване по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., проектното предложение №BG06RDNP001-

4.001-0191 на  "ХЕМУС АГРО 2015" ЕООД не е 

допустимо до техническа и финансова оценка. 



 

 

  

Версия  1 

стр. 5 от 8 
 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

10 BG06RDNP001-4.001-0188 КИПКОМ ЕООД 

Изгрaждане на предприятие 

за производство на 

студенопресовани масла 

На основание на т. 12 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, т. 11 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“, т. 24 от 

раздел 24.1 „Списък с общи документи“ във връзка 

с т. 19 буква „г“ от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, т. 16 от раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ във връзка с т.1 от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване 

проектното предложение №BG06RDNP001-4.001-

0188 на  КИПКОМ ЕООД не е допустимо до 

техническа и финансова оценка. 

11 BG06RDNP001-4.001-0421 
"Делиорман груп" 

ООД 

Изграждане на модулна 

мандра за овче мляко и 

закупуване на 

специализирани транспортни 

средства 

Несъответствие с точка 1 от Раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване, а именно „Финансова помощ не се 

предоставя за проекти, включващи инвестиции, 

които не отговарят на разпоредбите на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие или/и Закона за 

водите.“ Приложеното Писмо с Изх. № ПР-

01/ОВОС-38 от 21.01.2020 г., представено от 

кандидатът е във връзка с ново уведомление за 

инвестиционно предложение от 03.10.2019 г., което 

е след датата на подаване на проектното 

предложение с № в ИСУН BG06RDNP001-4.001-

0421 от 16.05.2018 г. 
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12 BG06RDNP001-4.001-0335 
"ЗЕЛЕНИ 

БАЛКАНИ" ЕООД 

Изграждане на предприятие 

за  преработка на собствени 

плодове 

Проектното предложение на кандидата „ЗЕЛЕНИ 

БАЛКАНИ“ ЕООД не отговаря на изискванията на 

т. 1.1 и т. 1.2 във връзка с т. 1 от раздел 11.2. 

„Критерии за недопустимост на кандидатите” във 

връзка с т. 3, буква „в” от раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост”, т. 

10, т. 11 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

във връзка с т. 5, т. 6 и т. 7 от раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“ във връзка с с т. 3, 

буква „в” от раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост”, т. 

17 и т. 18 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ във връзка с т. 16 от раздел 13.2. 

„Условия за допустимост на дейностите”, т. 22 и т. 

24 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ във 

връзка с б. „б“ и б. „г“ от т. 19 от раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“, т. 31, т. 

34 и т. 35 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ във връзка с т. 11 от Раздел 14.2. 

„Условия за допустимост на разходите“ от 

Условията за кандидатстване утвърдени със 

Заповед № РД 09-79/09.02.2018 г. 
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13 BG06RDNP001-4.001-0264 "РАКИТА-Р" ЕООД 

Модернизация и ремонт на 

предприятие за преработка на 

мляко, закупуване на 

технологично оборудване и 

спрециализирани 

транспортни средства. 

От представените документи, както към датата на 

подаване на проектно предложение с рег. № 

BG06RDNP001-4.001-0264, така и в отговори на 

уведомления с рег. № BG06RDNP001-4.001-0264-

M001 от 19.11.2020 г. и рег. № BG06RDNP001-

4.001-0264-M002 от 03.02.2021 г. в ИСУН по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г. става ясно, че кандидатът „РАКИТА-Р” ЕООД не 

е представил документи, съгласно т. 5 и т. 8 от 

раздел 24.1 „Списък с общи документи“, във връзка 

с изискванията на т. 4 и б. „а“ или б. „б“ или б. „в“ 

от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, предвид което проектното 

предложение на кандидата не отговаря на 

изискването на т. 3, буква „б“ от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ и т. 1 от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ във връзка с т. 16 от раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ (за изграждането на 

„газовото стопанство“) от Условията за 

кандидатстване утвърдени със Заповед № РД/09-79 

от 09.02.2018 г. 

14 BG06RDNP001-4.001-0450 
ЕТ "Райс - Пенка 

Влахова" 

Създаване на предприятие за 

преработка и сушене на 

плодове и листа 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на т. 19 и т. 23 от раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“, както и 

на изискването по т. 6 от раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“ на Условията за кандидатстване. 
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15 BG06RDNP001-4.001-0224 
Еко Фарм - 2005" 

ЕООД 

Закупуване на 

автоматизирана 

яйцесортировъчна машина за 

нуждите на цех за преработка, 

пастьоризация и съхранение 

на течни яйца 

Кандидатът "Еко Фарм - 2005" ЕООД не отговаря 

на изискванията на т. 10 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. 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 чрез ИСУН. 

2. За подробните мотиви за недопускане до административно съответствие и допустимост, кандидатите ще бъдат уведомени чрез 

ИСУН. 

 

 


